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PRÓLOGO 

 

A vulnerabilidade está em todos e em cada um de nós, da 

mesma forma como estão outras características próprias do ser 

humano, como a consciência e a capacidade de amar; a empatia e 

a vontade de sobrevivência. Não há pessoa que possa ser  

considerada invulnerável.  

 

A mitologia grega, na sua vontade didática de explicar as realidades por intermédio 

de seus deuses e heróis nos ensina com a história de Aquiles, o principal herói da 

Guerra de Troia. Sua mãe, uma ninfa marinha chamada Tétis, mergulhou-o, ao 

nascer, no rio Estígia, com o compreensível desejo materno de torná-lo imortal e, 

portanto, invulnerável. No entanto, para que ele não morresse afogado, a mãe 

segurou-o pelo calcanhar no momento de submergi-lo no rio e esse calcanhar, não 

tocado pelas águas do Estígia, permaneceu tão vulnerável como o de qualquer outro 

mortal. Muitos anos depois, uma flecha envenenada lançada pelo príncipe Paris às 

portas de Troia, e certeiramente dirigida pelo deus Apolo, acertou no calcanhar do 

invulnerável herói e, contra todas as probabilidades e, apesar dos cuidados 

maternos, morreria nos braços de Hades.  

 

Assim, todos os seres humanos são vulneráveis porque tal 

característica é intrínseca à natureza mortal, embora a 

vulnerabilidade não deva de ser abordada de uma forma negativa, 

já que fala da nossa capacidade de reagir, resistir e recuperar de 

uma ferida, de uma violação física ou moral. 

Ou seja, aqueles que são vulneráveis – todos – o são em 

diferentes graus, dependendo da capacidade de resistência perante 

os desafios que enfrentamos. Por isso, a noção de vulnerabilidade 

leva-nos rapidamente a falar de igualdade, porque nem todos 

temos a mesma capacidade de resistência, porque nem todos 

somos igualmente vulneráveis, porque podemos identificar 

facilmente características que tornam algumas pessoas  grupos, 

mais vulneráveis do que outros.  

No que diz respeito à proteção dos direitos humanos, as 

noções de igualdade e de vulnerabilidade estão unidas. São 

vulneráveis quem tem diminuídas, por diferentes razões, suas 

capacidades de enfrentar as eventuais violações de direitos 

básicos, de direitos humanos. Essa diminuição de capacidades, 

essa vulnerabilidade está associada a determinada condição que 

permite identificar o indivíduo como membro de um grupo 
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específico que, como regra geral, está em condições de clara 

desigualdade material em relação ao grupo majoritário.  

Assim, o gênero é a condição que determina que as 

mulheres, sem serem uma minoria numérica, estão em situação 

de especial vulnerabilidade em relação aos direitos humanos, 

vulnerabilidade que varia em função do poder que estas mulheres 

têm nas sociedades em que vivem, e que podem torná-las sujeitos 

particularmente vulneráveis à violação de direitos sócio laborais 

(por exemplo, recebimento de salário inferior aos dos homens pelo 

mesmo trabalho) ou diretamente à violação de condições básicas 

de dignidade, como o direito à vida, à liberdade, à educação ou à 

saúde.  

A orientação sexual torna-se na condição determinante da 

vulnerabilidade de lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgénicas 

e transsexuais. Aqui, novamente, a sociedade e o reflexo legal das 

particularidades do grupo podem tornar o mesmo suscetível da 

negação ao direito à vida, em casos extremos, ou do direito à 

igualdade nas relações familiares, o que ainda acontece na maior 

parte dos sistemas do planeta.  

A idade faz de crianças e dos adolescentes um grupo 

particularmente vulnerável, devido à sua invisibilidade jurídica e 

elevado grau de dependência. 

A incapacidade física, sensorial, mental e intelectual, ou dito 

de outra forma, as capacidades diferentes, impõem barreiras de 

acesso ao pleno exercício de alguns dos direitos básicos, como o 

trabalho ou a educação. 

O fato de pertencer a minorias étnicas implica, muitas vezes, 

a existência de uma visão do mundo, de uma organização social ou 

de uma bagagem cultural que têm associadas a exclusão dessa 

minoria das sociedades estatais nas quais estão integradas, 

exclusão que deriva em desigualdades manifestas e em violações, 

em casos muito graves dos seus próprios direitos ou de direitos 

internacionalmente positivados.  

Exclusões que associadas à condição de migrante ou 

expatriado; à condição de refugiado ou deslocado; às condições de 

pobreza extrema; à velhice; à doença, à gravidez, etc. também 

podem determinar uma particular vulnerabilidade de um 
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determinado grupo humano. Às considerações anteriores, temos 

ainda que acrescentar que as condições de vulnerabilidade são 

cumulativas, ou seja, as meninas, quando são menores de idade e 

do gênero feminino, são mais vulneráveis do que os rapazes; as 

mulheres indígenas são mais vulneráveis do que os homens da 

mesma etnia; os afrodescendentes com deficiência são mais 

vulneráveis do que os brancos; e assim sucessivamente … 

Identificámos, portanto, cinco grupos vulneráveis cujo estudo 

nos pareceu relevante. Os cinco acabam de ser mencionados: 

mulher, criança e adolescente, LGTB, pessoas com deficiência, 

povos tradicionais e afrodescendentes. Apesar de poderem existir 

outros, centrámos nosso estudo principalmente nestes por 

considerar que são particularmente interessantes e porque a 

situação de vulnerabilidade que sofrem incide principalmente na 

ausência de coesão social, ou seja, no aparecimento de 

desigualdades materiais profundas no seio das nossas sociedades.  

Ao falar de desigualdade fala-se, também, de vontade política 

de erradicação da mesma. A vulnerabilidade pode ser superada se 

as ferramentas necessárias forem desenvolvidas para que o grupo 

nessa situação ou indivíduo que integra o grupo, melhore a 

capacidade de resposta, de reação, de recuperação perante as 

graves violações de seus direitos básicos. E, é neste contexto, o 

qual se descreve que surge o presente manual dada a vontade de 

desenvolver ferramentas para superar desigualdades e 

vulnerabilidades.  

O grau de vulnerabilidade das pessoas depende de diferentes 

fatores físicos, econômicos, sociais e políticos, no entanto, podem 

ser postas em prática medidas para mitigar o efeito desses fatores, 

ou seja, podem ser criados meios para reduzir os efeitos do perigo 

de violações de direitos. Entre esses meios está o desenvolvimento 

de alertas perante as violações e a preparação perante as mesmas, 

mas também o desenvolvimento de capacidades para recuperação 

das violações, e para resistir perante as mesmas, e neste âmbito 

os agentes de direitos humanos têm importância fundamental. 

A formação que oferecemos neste manual pretende 

sensibilizar e dar ferramentas para deter e reagir às violações de 

direitos, colocando essas ferramentas nas mãos dos nossos alunos, 
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que por estarem no ensino superior estão em melhores condições 

para dar assistência, pelos seus conhecimentos e capacidades, a 

quem é vítima de situações de extrema vulnerabilidade, dando-

lhes os meios necessários para reforçar a capacidade de reação e 

reduzir, precisamente, sua vulnerabilidade. 

Não queremos fazer abordagens vitimizadora dos grupos 

estudados. Pelo contrário. Pretendemos abordagens construtivas e 

corretivas. Empoderadoras. Igualitárias. 

No manual, cada um dos grupos é objeto de um bloco 

temático. Em cada um dos blocos é feita uma análise a partir de 

três perspectivas, razão pela qual cada bloco temático possui três 

capítulos, sempre os mesmos em cada um dos blocos, o que 

oferece coerência interna aos materiais. 

A primeira perspetiva analisa o contexto geral. Esta 

perspetiva é uma abordagem a cada um dos grupos a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar e abrangente, que propõe os 

problemas reais de violação dos direitos que existem em relação a 

cada um dos grupos. 

A segunda assume uma abordagem aos grupos a partir do 

Sistema Internacional de Garantia de direitos humanos. Neste 

ponto, faz-se referência aos instrumentos internacionais de 

garantia dos direitos aplicáveis à proteção de cada grupo e às 

organizações internacionais específicas de garantia que existem, 

bem como as políticas que desenvolvem.  

A terceira refere-se ao Sistema Interamericano, e ao seu 

objetivo de desenvolver uma abordagem clara dos instrumentos 

regionais de garantia, com especial atenção à jurisprudência da 

Corte Interamericana relativa às mulheres, crianças, pessoas com 

deficiência, indígenas, afrodescendentes e LGTB. 

Cada um dos capítulos deste livro foi cuidadosamente 

elaborado por seus autores que, não só refletem em seus 

trabalhos o resultado de suas investigações, mas também a 

bagagem adquirida na reunião de trabalho celebrada em Valdivia, 

entre o dia 9 e 12 de abril de 2012, na Universidade Austral do 

Chile, durante o qual foram discutidas as primeiras versões de 

cada um dos textos aqui presentes. Além disso, todos os trabalhos 

foram revistos pelo Comité Científico, sob um sistema de revisão 
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por pares, e, novamente, corrigidos e melhorados pelos autores. 

Entendemos que esta forma de trabalho em rede, e de revisões 

cruzadas, garantem a qualidade do que é aqui exposto, e dá 

consistência interna ao trabalho que se revelou profundamente 

enriquecedor. 

Por fim, e como já fizemos no primeiro manual desta coleção, 

dedicado à proteção multinível dos direitos humanos, é importante 

recordar que o texto que o leitor, agora, consulta é produto da 

Rede de Direitos Humanos na Educação Superior (RedDHES), um 

projeto ALFA financiado pela União Europeia. As universidades que 

fazem parte da rede são a Universidade Pompeu Fabra e a 

Universidade Federal do Pará (coordenadoras), a Universidade dos 

Andes, a Universidade Austral do Chile, a Universidade de Brasília, 

a Universidade Carlos III de Madrid, a Universidade Juan Misael 

Saracho, a Universidade Paris I-Panthéon Sorbonne, a Pontificia 

Universidade Católica do Peru e a Universidade Técnica de Ambato. 

Praticamente todos os autores deste guia pertencem a uma destas 

instituições. 

Recordamos também que a RedeDHES tem como objetivo 

geral melhorar a qualidade, relevância e acessibilidade do ensino 

superior na América Latina em matéria de direitos humanos. Entre 

os objetivos mais específicos se encontra fomentar a cooperação 

entre universidades europeias e latino-americanas concebendo a 

implementação de cursos com conteúdos e metodologias baseados 

no desenvolvimento de competências em matéria de promoção 

dos direitos humanos. Em particular, foram identificados três eixos 

temáticos: proteção multinível de direitos humanos; igualdade e 

grupos vulneráveis; e direitos humanos e políticas públicas. Para 

cada um destes temas, são desenvolvidos três tipos de materiais 

didáticos de natureza diferenciada: manuais, que consistem na 

exposição ordenada e sistemática de conteúdos relacionados à 

matéria; guias de práticas, que incluem textos legais, 

jurisprudenciais e doutrinais, bem como casos práticos para serem 

trabalhados em sala de aula; e guias docentes, que desenvolvem 

questões metodológicas, relacionadas com as competências 

desejadas, as atividades a realizar dentro e fora da sala de aula e 

os métodos de avaliação. O trabalho atual refere-se ao segundo 
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eixo (igualdade e grupos vulneráveis) e, evidentemente, ao 

material didático que denominámos de manual. 

Para concluir, o Comitê Científico gostaria de agradecer a 

generosa contribuição dos autores e de outros participantes da 

Rede, assim como, muito em particular, a colaboração de Diane 

Fromage, cuja gestão foi, como sempre, impecável. Um trabalho 

em rede deste tipo é extremamente complexo. O grau de 

uniformidade e harmonia no “espírito” do que é transmitido baseia-

se no esforço de todos, bem como na determinação de alcançar os 

objetivos que, entre todos, criámos. Assim, os erros de 

coordenação são apenas atribuíveis ao Comité Científico e as 

virtudes do trabalho são de todos e de cada um dos que 

participaram na elaboração do manual.  

 

 

Comitê Científico 

Jane Felipe Beltrão  

José Claudio Monteiro de Brito Filho 

Itziar Gómez 

Emilio Pajares 

Felipe Paredes 
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A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA 

CRIANÇA E A PROTEÇÃO DA INFÂNCIA NO 

REGULAMENTO INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 
 

Alejandro Morlachetti 

UNICEF 

 

RESUMO 

As crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos humanos, o que significa que 

são titulares não apenas dos direitos incluídos na Convenção sobre os Direitos da 

Criança (CDC), mas também dos incluídos nas normas das Nações Unidas. Toda esta 

bagagem normativa enriquece o contexto ético e ideológico, assim como as normas 

dos direitos humanos que regulam as ações destinadas à infância. Esta abordagem 

justifica a revisão que é feita nestas páginas sobre os instrumentos gerais de 

reconhecimento e garantia dos direitos humanos e, claro, sobre a apresentação dos 

mecanismos específicos de reconhecimento dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, estes últimos em plena e constante evolução e consolidação.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Desde a segunda metade do século passado, que 

encontramos o desenvolvimento de um extenso corpo normativo 

para proteger o exercício e o usufruto dos direitos humanos. 

Depois da Segunda Guerra Mundial surgem uma série de 

declarações e de tratados que implicam o reconhecimento 

expresso por parte dos Estados dos direitos humanos. Não são 

uma série de normas que foram adicionadas a uma ordem 

existente, mas sim que a própria natureza dessa ordem mudou, 

levando ao reconhecimento do indivíduo como sujeito do direito 

internacional1. 

 
1 "... a pessoa humana já não pode ser considerada como um mero objeto da ordem internacional, 

pois o dever de respeitar os direitos humanos constitui no Direito Internacional contemporâneo 

uma obrigação erga omnes dos Estados para a comunidade internacional no seu conjunto...” Ver 

Carrillo Salcedo, Juan A; Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional 

Contemporáneo Ed. Técnos, Madrid, 1995.  
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A base fundamental normativa é constituída pela chamada 

Carta Internacional de Direitos Humanos, que é o conjunto 

integrado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem2, o 

Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais3 e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos4, que são como os principais instrumentos para a proteção 

dos direitos humanos, cuja aplicação é de carácter universal.  

Posteriormente foram adotados tratados para proteger 

grupos específicos a partir da prevenção da discriminação racial ou 

contra a mulher, proteção dos direitos da infância e da 

adolescência ou das pessoas com deficiência, com a recente 

aprovação e entrada em vigor da Convenção sobre os direitos das 

Pessoas com Deficiência. 

Os direitos humanos em geral, e os da infância em particular, 

têm proteção internacional tanto no sistema universal das Nações 

Unidas, como nos sistemas regionais, como é o caso para o 

continente Americano da Organização de Estados Americanos e do 

Sistema Interamericano5.  

2. A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

E O REGULAMENTO INTERNACIONAL DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA 

Os direitos humanos são universais, inalienáveis e indivisíveis 

e, portanto, as crianças e os adolescentes são reconhecidos como 

pessoas titulares de direitos e obrigações sem distinção da sua 

condição socioeconómica, étnica, de religião, sexo, idioma, opinião 

política ou de outro tipo, origem nacional ou social, nascimento, 

idade ou qualquer outra condição social própria ou dos seus pais.  

 

 

 
2 Declaração Universal dos Direitos do Homem, G.A. Res. 217 U.N GAOR, 3rd Sess., U.N. doc. 810 

(1948).  
3 Pacto Internacional de Direitos Económicos, sociais e Culturais, GA Res. 2200 A, U.N Gaor, 21st 

Sess., Supp Nº 16, 49, U.N. Doc. A/6316 (1966).  
4 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, GA Res. 2200 A, U.N Gaor, 21st Sess., 

Supp Nº 16, 49, U.N. Doc. A/6316 (1966).  
5 Este documento apenas desenvolve o sistema normativo e de proteção universal das Nações 

Unidas, correspondendo o sistema interamericano dos direitos humanos a outro capítulo. 
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 Tanto a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), como as normas das Nações 

Unidas, representam o contexto ético e ideológico, assim como as normas de direitos 

humanos que regulam as ações orientadas à infância.  

 

Os direitos fundamentais consagrados nos instrumentos 

internacionais de direitos humanos, como a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais6, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Racial; a Convenção contra a Tortura 

e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes; e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas 

Famílias e a mais recente Convenção sobre os direitos das Pessoas 

com Deficiência enumeram um grande número de direitos que 

também são relevantes e totalmente aplicáveis à proteção dos 

direitos das pessoas menores de 18 anos. 

É claro que a partir do conceito de ciclo de vida, torna-se 

óbvia a ligação e a concordância da CDC e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres (CEDAW). Garantir os direitos das crianças do sexo 

feminino e das adolescentes significa garantir os direitos das 

mulheres. No entanto, também implica repensar as relações de 

gênero, a partir da infância, com o objetivo de construir novas 

formas de relacionamento entre os adultos, transformando as 

relações hierárquicas entre homens e mulheres. Levantar a 

questão sobre as necessidades das crianças do sexo feminino e das 

adolescentes na agenda internacional representa um passo 

importante para o cumprimento de um dos mandatos da CEDAW 

sobre a mulher: modificar os padrões sociais e culturais de conduta 

do homem e da mulher, com o objetivo de conseguir a modificação 

 
6 O Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Criança diz que “Tendo presente que a 

necessidade de garantir uma proteção especial à criança foi enunciada na Declaração de Genebra 

de 1924 sobre os Direitos da Criança e na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela 

Assembleia Geral a 20 de novembro de 1959 e reconhecida na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (principalmente, nos artigos 

23 e 24), no Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (principalmente, 

no artigo 10) e nos estatutos e instrumentos pertinentes das agências especializadas e das 

organizações internacionais que se dedicam ao bem-estar da Criança”. 
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dos preconceitos e dos costumes e de todas as outras práticas que 

estão baseadas na ideia da inferioridade ou superioridade de 

qualquer um dos sexos ou dos papéis estereotipados para o 

homem e para a mulher7. 

3. INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO DA 

INFÂNCIA  

As crianças e os adolescentes são titulares de direitos 

fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais e de 

acordo com o princípio de igualdade e não discriminação, a 

proteção dos direitos humanos e o seu exercício e usufruto 

corresponde a todos os seres humanos – incluindo as crianças e os 

adolescentes- sem distinção alguma. No entanto, foi necessário 

adotar instrumentos vinculativos para reafirmar esta proteção a 

grupos específicos da população, devido à violação persistente e 

sistémica destes direitos, quer seja por razões de idade, raça, de 

gênero ou por alguma deficiência.  

 

Quando se trata dos direitos da infância e da adolescência, o corpo legal universal mais 

relevante é a CDC8.  

 

No seu primeiro artigo define a sua área de atuação: “... todo 

o ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, nos termos da 

lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo”. Assim, 

todas as disposições da Convenção aplicam-se tanto a crianças 

como a adolescentes, tornando-se no principal instrumento de 

proteção dos mesmos, que representa o contexto mínimo de 

reconhecimento e respeito dos direitos das crianças e dos 

adolescentes e que combina em apenas um tratado os direitos civis 

e políticos9, económicos, sociais e culturais, considerando-os 

 
7 Morlachetti, Alejandro, “Towards the Integral Protection of the Rights of Children/Girls and 

Adolescents in the Inter-American System”, in the publication Interpretation of the Equality and 

Non-Discrimination Principles for Women’s Rights in the Inter-American System Instruments. 

Inter-American Institute of Human Rights. 2009.  
8 Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de Novembro de 1989 e entrou em 

vigor a 2 de Setembro de 1990.    
9 Não figuram na Convenção sobre os Direitos da Criança, os direitos políticos no sentido estrito. Ou 

seja, o direito de votar, de ser candidato e de ter acesso à função pública. De qualquer forma, isto 

não implica uma negação dos direitos políticos num sentido mais amplo. De facto, a Convenção 

reconhece às crianças e aos adolescentes os direitos à liberdade de expressão, de reunião e çparticipação.  
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interdependentes e complementares para garantir a proteção 

integral de crianças e adolescentes.  

A Convenção reconhece como antecedente para a Declaração 

dos Direitos da Criança, aprovada em 1924 pela Sociedade das 

Nações, órgão que precedeu às Nações Unidas. Nesta declaração 

era reconhecido que “... a humanidade deve às crianças o melhor 

que pode oferecer”. 

O único texto de carácter universal anterior à Convenção sobre 

os Direitos da Criança foi a Declaração dos Direitos da Criança 

adotada no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas de 20 de 

novembro de 1959. No entanto, ao ser uma declaração não tem 

carácter vinculativo, ou seja, não é de cumprimento obrigatório por 

parte dos Estados10.  

 

O impacto que a CDC teve foi muito importante, sendo o instrumento internacional 

específico de proteção dos direitos humanos que obteve uma maior aceitação e 

reconhecimento internacional11. A CDC é acompanhada por três protocolos 

facultativos: O Protocolo Facultativo relativo à Participação de Crianças em Conflitos 

Armados; o Protocolo Facultativo relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e 

Pornografia Infantil e o recente Protocolo Facultativo relativo a um Procedimento de 

Comunicações (que ainda não está em vigor).  

 

Além da CDC, e dos restantes tratados dos direitos humanos 

já mencionados, também é importante ter em conta as três 

resoluções aprovadas pela Assembleia Geral das Nações: 

 Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça de Jovens (Regras de 

Beijing)12.  

 
10 Estabelece o princípio de que a criança “... gozará de uma proteção especial e disporá de 

oportunidades e serviços, a serem estabelecidos pela lei e por outros meios, para que possa 

desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim 

como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, o interesse da 

Criança será a consideração primordial”.  

11 Morlachetti, Alejandro. Sistemas Nacionales de protección integral de la infancia en América 

Latina y el Caribe. Fundamentos jurídicos y estado de aplicación. UNICEF e Division de Desarrollo 

Social. CEPAL. Janeiro 2013.  

12 As Regras de Beijing representam, principalmente, uma orientação para os Estados para que 

elaborem sistemas especiais para a administração da justiça de menores que proteja e responda 

às necessidades dos direitos das pessoas jovens. A.G. res. 40/33, anexo, 40 U.N. GAOR Supp. (Nº 

53) pág. 207, ONU Doc. A/40/53 (1985).  
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 Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 

Privados de Liberdade13. 

 Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da 

Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad - Resolução 

45/112) 14 de dezembro de 1990)14. 

Apesar das três resoluções não serem diretamente 

vinculativas ou obrigatórias para os governos (por não serem 

tratados), não elimina a importância destas normas, que 

representam recomendações e adquirem uma força especial, já 

que muitos dos seus inícios estão refletidos no texto da 

Convenção. E no caso das Regras de Beijing estão expressamente 

incorporadas no Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da 

Criança.  

 

A CDC parte do conceito de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e 

obrigações e estipula que, como tal têm de usufruir das mesmas garantias que os 

adultos, além daquelas que lhes correspondem pelo seu estatuto especial. Desta 

forma, reafirma, em primeiro lugar, a aplicação dos direitos já reconhecidos aos 

seres humanos em geral noutros instrumentos de direito internacional a 

crianças e adolescentes. Da mesma forma, estabelece requisitos específicos em 

relação a alguns direitos já reconhecidos por outros tratados, tendo em conta as 

necessidades especiais da infância. Por último, a Convenção estabelece normas que 

dizem respeito exclusivamente à problemática da infância e da adolescência.  

 

 
13 Estas Regras salvaguardam os direitos fundamentais e obrigam os Estados a tomar medidas 

para a reinserção das pessoas menores de idade que estejam privadas da sua liberdade. 

Estabelece que por privação de liberdade podemos entender como toda a forma de detenção ou 

internamento num ambiente privado ou público, do qual o menor não possa sair por sua própria 

vontade, declarada por ordem de uma autoridade judicial ou administrativa. (Regra 11.B). Entre 

os princípios fundamentais que as Regras estabelecem podemos encontrar que a privação da 

liberdade deve ser utilizada como medida de último recurso e ter uma duração o mais breve 

possível, devendo ser limitada a casos excecionais. Além disso, toda a privação de liberdade deve 

respeitar estritamente os princípios do direito internacional. Assembleia Geral na sua resolução 

45/113, de 14 de dezembro de 1990. 

14 As Diretrizes de Riad constituem num guia de prevenção para que as pessoas adolescentes e 

jovens não entrem em conflito com a lei. Destacam-se os capítulos consagrados à família, à 

comunidade, à escola, aos meios de comunicação, à política social, à legislação e à administração 

da justiça. Dispõe-se que: “Uma prevenção bem-sucedida da delinquência juvenil requer esforços 

por parte de toda a sociedade para assegurar o desenvolvimento harmonioso dos adolescentes, 

com respeito e promoção da sua personalidade, desde a infância” (art. 2). De acordo com o artigo 

3 “... Os jovens devem ter um papel ativo e participativo na sociedade e não devem ser 

considerados como meros objetos de socialização ou controlo. A.G. res. 45/112, anexo, 45 U.N. 

GAOR Supp. (Nº 49A) pág. 201, ONU Doc. A/45/49 (1990). 
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A CDC envolve toda a infância e adolescência e converte cada 

criança e adolescente em sujeito pleno de direitos, abandonando o 

conceito da população infanto-juvenil como objeto passivo de 

intervenção por parte da família, do Estado e da sociedade. Esta 

conceção consiste no reconhecimento explícito deles e delas como 

sujeitos de direitos que emerge do seu carácter de ser humano, ao 

contrário da ideia de serem definidos a partir da sua incapacidade 

jurídica.  

Esta abordagem da CDC e que envolve toda a infância e 

adolescência tem os seguintes efeitos:   

 As crianças e os adolescentes são pessoas titulares de 

direitos e de obrigações, da mesma forma como os 

adultos e, portanto, sujeitos de direitos. Não podem 

ser considerados objetos passivos de proteção do 

Estado e dos pais. 

 Para além do respeito dos direitos e dos deveres dos 

progenitores e representantes, é importante destacar 

o artigo 5 da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

quando esclarece que os poderes atribuídos aos pais 

são atribuídos com o objetivo de serem exercidos em 

consonância com a evolução dos seus poderes para 

que as crianças e os adolescentes exerçam os direitos 

reconhecidos nesse instrumento internacional. 

 As crianças e os adolescentes têm de usufruir das 

mesmas garantias processuais reconhecidas 

constitucionalmente aos adultos.  

3.1. Princípios orientadores da Convenção sobre 

os Direitos das Crianças  

É importante destacar e ter em conta alguns princípios 

orientadores que a CDC estabelece e sobre os quais os restantes 

direitos apoiam-se. Estes princípios são o de interesse superior, 

não discriminação, ser ouvido e participação e o direito à vida e 

desenvolvimento.  

 Interesse superior da Criança: Apesar da Convenção 

não dar uma definição precisa sobre este princípio, o 

interesse superior deve ser sempre a consideração 

primordial para todas as ações que afetem as 
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crianças, sejam adotadas por intervenientes públicos, 

como instituições sociais, tribunais, autoridades 

administrativas e órgãos legislativos ou por 

intervenientes privados como organizações sociais.  

 

Para o Comité dos Direitos da Criança, o interesse superior da criança refere-se às 

medidas adotadas, tanto pelas instituições públicas ou privadas, os tribunais, as 

autoridades administrativas ou os órgãos legislativos, e exige a aprovação de 

medidas ativas por parte do governo, do parlamento e da área judicial15. 

 

No seu recente Comentário Geral 14, o Comité dos 

Direitos da Criança aborda a importância do interesse 

superior a partir de três perspetivas: 1. Como um 

direito substantivo: ou seja, o direito das crianças a 

que o seu interesse superior seja avaliado e constitua 

uma consideração primordial quando estejam 

diferentes interesses em consideração, bem como a 

garantia de que este direito será implementado 

sempre que esteja a ser adotada uma decisão que 

afete uma criança, um grupo de crianças em particular 

ou as crianças em geral. 2. Como um princípio 

jurídico fundamental de interpretação: se uma 

disposição jurídica permitir mais do que uma 

interpretação, aquela que mais efetivamente satisfizer 

o interesse superior da criança deve ser eleita. Os 

direitos consagrados na Convenção e os seus 

Protocolos facultativos estabelecem o enquadramento 

para a interpretação. 3. Como uma regra processual: 

sempre que seja tomada uma decisão que afete uma 

criança em particular, um determinado grupo de 

crianças ou as crianças em geral, o processo de 

tomada de decisão deve incluir uma estimativa das 

possíveis repercussões (positivas ou negativas) da 

decisão na criança ou nas crianças em causa. A 

 
15 CDC. Artigo 3: “1. Todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições públicas ou 

privadas de proteção social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão 

primacialmente em conta o interesse superior da criança.” 
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avaliação e determinação do interesse superior da 

criança exigem garantias processuais e um 

procedimento que as garanta. A legislação deve 

garantir que seja tido em conta explicitamente o 

interesse superior da criança e estabelecer critérios 

para a decisão e ponderação dos interesses da infância 

e da adolescência em relação a outras considerações.  

 Direito a falar, a ser ouvido e tido devidamente em 

conta:16 As crianças e os adolescentes têm direito a 

expressar livremente a sua opinião em todos os 

assuntos em que tenham interesse e que as suas 

opiniões sejam tomadas em consideração em função 

da sua maturidade e desenvolvimento. Nos últimos 

anos a compreensão deste princípio estendeu-se 

também à "participação", embora este termo não 

apareça propriamente no texto do artigo 1217. Os 

Estados Partes têm de garantir que a criança recebe 

toda a informação e aconselhamento necessários para 

tomar uma decisão que favoreça o seu interesse 

superior. A frase "que esteja em condições de formar 

um julgamento próprio" não deve ser visto como uma 

limitação, mas sim como uma obrigação dos Estados 

Partes em avaliar a capacidade da criança em formar 

uma opinião autónoma na melhor medida possível. 

Isto significa que os Estados Partes não podem partir 

da premissa de que uma criança é incapaz de 

expressar as suas próprias opiniões18. É importante 

garantir o exercício pessoal e direto deste direito, 

principalmente, nos procedimentos administrativos ou 

 
16 CDC. Artigo 12: “Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o 

direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo 

devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e 

maturidade. Para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos 

judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja através de representante ou 

de organismo adequado, segundo as modalidades previstas pelas regras de processo da legislação 

nacional."  
17 Comité dos Direitos da Criança, Comentário Geral Nº 12 (2009). O direito da criança a ser 

ouvida, CRC/C/GC/12 de 20 de julho de 2009. 
18 Comité dos Direitos da Criança, Comentário Geral Nº 12. 
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judiciais que conduzam a uma decisão que afete os 

seus direitos, garantias e interesses, sem mais limites 

do que os derivados do seu interesse superior, não 

sendo suficiente apenas ouvir as crianças e os 

adolescentes;  

 

as opiniões das crianças e dos adolescentes têm que ser tomadas em consideração 

de uma forma séria a partir do momento em que sejam capazes de formar um 

julgamento próprio. Para as crianças e adolescentes expressar as suas opiniões é 

uma opção e não uma obrigação19.  

 

 Igualdade e não discriminação: Trata-se da igualdade 

de crianças e de adolescentes, sem discriminação 

alguma por motivos raciais, de sexo, cor, idade, 

idioma, religião, crenças, opinião política, cultura, 

origem social ou étnica, deficiência, aparência física ou 

qualquer outra condição da criança ou adolescente, 

dos seus pais, do seu grupo familiar, representantes 

legais ou responsáveis, se for o caso20. 

 

Esta obrigação de não discriminação exige que os Estados identifiquem ativamente 

as crianças, os adolescentes e os grupos em situação de maior vulnerabilidade, 

quando o reconhecimento e a eficácia dos seus direitos possam exigir a aprovação 

de medidas especiais. 

 

 O direito à vida e o desenvolvimento:21 Implica o 

direito à vida e à obrigação dos Estados Partes em 

garantir o máximo possível a sobrevivência e o 

 
19 Comité dos Direitos da Criança, Comentário Geral Nº 12. 

20 CDC. Artigo 2: “1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a garantir os direitos 

previstos na presente Convenção a todas as crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, 

sem discriminação alguma, independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou outra da criança, dos seus pais ou representantes legais, ou da 

sua origem nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra 

situação. 2. Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para que a criança seja 

efetivamente protegida contra todas as formas de discriminação ou de sanção decorrentes da 

situação jurídica, de atividades, opiniões expressas ou convicções dos seus pais, representantes 

legais ou outros membros da sua família.” 

21 CDC. Artigo 6: “1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito inerente à vida. 2. Os 

Estados Partes asseguram na máxima medida possível a sobrevivência e o desenvolvimento da 

criança.” 
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desenvolvimento da criança22. O artigo 6 da CDC 

afirma que os Estados Partes têm de garantir a vida, a 

sobrevivência e o desenvolvimento das crianças e dos 

adolescentes; e no seu artigo 27, reconhece o direito 

da infância a um nível de vida suficiente, para o seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e 

social; enquanto o artigo 19 obriga os Estados a 

tomarem todas as medidas necessárias (legislativas, 

administrativas, sociais e educativas) para proteger as 

crianças e os adolescentes de todo o tipo de abuso, 

maus tratos, exploração, etc. Este conceito envolve o 

direito à assistência material. O artigo 27 inc. 2 

compromete o Estado a assegurar assistência material 

e programas de apoio, nomeadamente no que 

respeita ao alojamento, vestuário e alimentação. 

3.1. Direitos na Convenção sobre os Direitos da 

Criança  

Além dos princípios transversais já enumerados, a CDC 

contém uma importante lista de direitos, além de explicitar a 

necessidade de aprovação de medidas especiais para garantir o 

pleno usufruto e exercício desses direitos por parte das crianças e 

dos adolescentes integrantes de minorias étnicas, religiosas ou 

linguísticas ou pessoas de origem indígena ou com deficiência.  

 

ALGUNS DIREITOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA 

CRIANÇA 

Direito à família e à vida familiar 
Artigos 8, 9, 10, 16 e 

18.  

Direito à identidade, documentação e registo de 

nascimento 
Artigos 7 e 8 

 
22 A Comissão espera que os Estados interpretem o termo "desenvolvimento" no seu sentido mais  

amplo, como conceito holístico que abrange o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico e social da criança. As medidas de aplicação têm de estar destinadas a conseguir o 

melhor desenvolvimento de todas as crianças. Comentário Geral Nº 5 (2003) Medidas gerais de 

aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança (artigos 4 e 42 e parágrafo 6 do artigo 44) 

CRC/GC/2003/5 de 27 Novembro de 2003. 
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Direito à liberdade de pensamento, consciência 

e religião 
Artigo 14 

Direito à liberdade de expressão e à informação Artigos 13 e 17 

Direito à livre associação e reunião Artigo 15 

Direito à integridade pessoal e proteção contra 

o abuso físico ou mental, abandono ou 

tratamento negligente, maus tratos ou 

exploração, incluindo abuso sexual e exploração 

sexual  

Artigos 19 e 34 

Direito ao repouso, tempos livres, atividades 

recreativas, desporto e participação de jogos.  
Artigo 31 

Direito à saúde Artigo 24 

Direito à educação  Artigos 28 e 29  

Direito a um nível de vida adequado (incluindo 

assistência material e programas de apoio, 

principalmente em relação à alimentação, 

vestuário e alojamento) 

Artigos 27 

Direito à segurança social  Artigo 26 

Direito à proteção contra o trabalho infantil e 

exploração económica  
Artigo 32 

Direito à liberdade pessoal e devido processo Artigos 37 e 40 

 

4. RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS PERANTE A 

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

É através do poder para consentir e celebrar acordos que os 

Estados criaram um sistema político internacional e também 

normas e instituições para governar essas relações, ou seja, é o 

direito internacional que rege esse sistema. A autoridade 

fundacional do direito internacional reside no reconhecimento que 

os Estados fizeram como obrigatório para eles e no princípio pacta 

sunt servanda, refletido na Convenção de Viena sobre os tratados, 

ao estabelecer que “todo o tratado é obrigatório para as partes do 

mesmo e deve ser respeitado de boa-fé”23.  

Na mesma Convenção, no artigo 27, também é estabelecido 

que os Estados não podem invocar o seu direito interno para 

 
23 Art. 26 Convenção de Viena (U.N. Doc. A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S.) 



Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis 
 

33 

justificar o não cumprimento das obrigações ao abrigo de um 

tratado validamente celebrado. 

Todos os tratados dos direitos humanos implicam para os 

Estados uma série de obrigações básicas: 

 A obrigação de respeitar implica que os Estados 

Partes se abstenham de interferir no usufruto dos 

direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais 

consagrados nos instrumentos dos direitos humanos24. 

 A obrigação de proteger implica que os Estados 

Partes impeçam a violação dos direitos por parte de 

terceiros (por exemplo, garantir que não existe 

discriminação em instituições educativas privadas de 

acordo com o artigo 2 da CDC).  

 A obrigação de fazer abrange as obrigações estatais 

de facilitar o acesso a e de garantir a plena eficácia 

dos direitos (assim, pode constituir uma violação se o 

Estado não fornecer os cuidados primários de saúde 

essenciais às crianças e aos adolescentes). 

 A obrigação de facilitar implica as obrigações de 

promover e fazer cumprir todos os direitos humanos; 

ou seja, o Estado deve adotar medidas que facilitem o 

usufruto dos direitos humanos por parte da população 

(medidas legislativas, de política pública, de atribuição 

de recursos, etc.) para conseguir a plena realização 

dos direitos humanos25. 

 
24 A primeira obrigação assumida pelos Estados Partes, nos termos do… (artigo 1.1 da 

Convenção Americana)…, é a de 'respeitar os direitos e liberdades' reconhecidos na Convenção. 

O exercício da função pública tem alguns limites que derivam de que os direitos humanos são 

atributos inerentes à dignidade humana e, portanto, superiores ao poder do Estado. Corte 

Interamericana de Direitos Humanos - Caso Velásquez Rodríguez.  

25 É “obrigação dos Estados Partes …“garantir” o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos 

na Convenção a todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição. Esta obrigação implica o dever dos 

Estados Partes de organizar o aparelho governamental e, em geral, todas as estruturas através 

das quais o exercício do poder público é manifestado, de modo que sejam capazes de garantir 

juridicamente o livre e pleno exercício dos direitos humanos. Como consequência desta 

obrigação, os Estados Partes têm de prevenir, investigar e punir todas as violações dos direitos 

reconhecidos pela Convenção e tentar, além disso, reparar, se for possível, o direito violado e, se 

for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. A obrigação de 

garantir o livre e pleno exercício dos direitos humanos não termina com a existência de uma 

ordem normativa dirigida a tornar possível o cumprimento desta obrigação, mas inclui a 

necessidade de uma conduta governamental que garanta a existência, na realidade, de uma 
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5. O PAPEL DOS PODERES DO ESTADO NA 

APLICAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

Os direitos reconhecidos na CDC e os tratados dos direitos 

humanos são vinculativos e isso exige que os Estados adotem 

todas as medidas administrativas, legislativas, orçamentais e de 

outra natureza para dar eficácia a esses direitos (Artigo 4 CDC). 

O Comité dos Direitos da Criança afirma, no seu Comentário 

Geral 5, que a aplicação efetiva da Convenção exige uma 

coordenação intersectorial visível para reconhecer e cumprir com 

os direitos das crianças e dos adolescentes em toda a 

administração pública, entre os diferentes níveis da administração 

e entre a administração e a sociedade civil, incluídos, 

principalmente, as próprias crianças e adolescentes26. 

 

O Comité dos Direitos da Criança considera fundamental a revisão geral da legislação 

interna e das diretrizes administrativas conexas para garantir o pleno cumprimento 

da Convenção, o que constitui uma obrigação27. É dever dos legisladores adotar as 

medidas legislativas adequadas para harmonizar a legislação interna de acordo com 

os tratados internacionais que o Estado se comprometeu em respeitar, assim como a 

aprovação de orçamento em relação aos direitos e que tenham como resultado a 

igualdade substantiva e o pleno respeito pelos direitos civis, políticos, económicos, 

sociais e culturais das pessoas. 

Na área da justiça, trata-se de ter jurisprudência recetiva dos tratados de direitos 

humanos e, principalmente, para que os direitos ganhem significado, deve-se dispor 

de recursos eficazes para reparar as suas violações.  

 

Os Estados têm de conseguir, em particular, que as crianças, 

os adolescentes e os seus representantes possam recorrer a 

processos eficazes que tenham em conta as circunstâncias das 

crianças e dos adolescentes. Isto deve incluir o fornecimento de 

informação adaptada às necessidades da infância, o 

aconselhamento, a promoção e o acesso a processos 

independentes de denúncia e aos tribunais com apoio jurídico28. 

 

 garantia efetiva do livre e pleno exercício dos direitos humanos. Corte Interamericana de Direitos 

Humanos - Caso Velásquez Rodríguez. 

26 Ver sobre o tema o Comentário Geral Nº 5 (2003), Medidas gerais de aplicação da Convenção 

sobre os Direitos da Criança. CRC/GC/2003/5 de 27 Novembro de 2003. Par. 27.  
27 Comité dos Direitos da Criança. Comentário 5. Par. 18.  
28 Comité dos Direitos da Criança. Comentário 5. Par. 24  
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Por último, também tem um papel fundamental, e o Comité 

considera-o como parte do compromisso assumido pelos Estados 

Partes ao ratificar a Convenção, o estabelecimento de instituições 

independentes dos direitos humanos (Defensor del Pueblo, 

Defensor del niño, etc.) que tenham a capacidade de vigiar, de 

forma independente, o cumprimento pelo Estado das obrigações 

assumidas em virtude da Convenção e dos progressos conseguidos 

na aplicação da Convenção e fazer o possível para garantir que 

todos os direitos da infância sejam plenamente respeitados29. 

6. O SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS DE VIGILÂNCIA 

DA APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

No âmbito das Nações Unidas existe um sistema de 

acompanhamento e vigilância do cumprimento dos direitos 

humanos por parte dos Estados baseado em dois tipos de 

mecanismos. Os mecanismos convencionais, que são os Comités 

criados em virtude dos próprios tratados, que vigiam o 

cumprimento e progresso dos Estados Partes em relação às 

normas internacionais estabelecidas nestes documentos. E um 

sistema de verificação independente do contexto dos tratados, os 

chamados mecanismos extra convencionais, que dependem do 

Conselho de Direitos Humanos30: procedimentos especiais para 

considerar situações nacionais ou temas específicos a partir do 

ponto de vista dos direitos humanos e do Exame Periódico 

Universal do Conselho de Direitos Humanos (EPU). 

Podemos entender por procedimentos especiais, os 

mecanismos estabelecidos pela Comissão de Direitos Humanos e 

assumidos pelo Conselho de Direitos Humanos para abordar 

situações específicas nos países ou em questões temáticas a nível 

global. Os procedimentos especiais podem ser integrados por uma 

 
29 Ver Comentário Geral Nº 2 (2002), intitulado "O papel de instituições nacionais de direitos 

humanos independentes na proteção e promoção dos direitos da criança". 
30 A Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu, a 15 de março de 2006, substituir a Comissão 

de Direitos Humanos, como o órgão intergovernamental central das Nações Unidas para os 

direitos humanos, pelo Conselho de Direitos Humanos, como novo organismo subsidiário da 

Assembleia Geral. O Conselho de Direitos Humanos assumiu todos os mandatos, mecanismos, 

funções e responsabilidades da Comissão. A composição do Conselho ficou constituída por 

quarenta e sete Estados-Membros eleitos de forma direta e individual em votação secreta pela 

maior parte dos membros da Assembleia Geral, com base numa distribuição geográfica equitativa.  
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pessoa -denominada “Relator Especial”, “Representante do 

Secretário-geral” ou “Especialista Independente”- ou por um grupo 

de trabalho.  

 

Apesar de todos os mandatos serem relevantes para a proteção dos direitos civis, 

económicos, sociais e culturais da infância31, existem dois mandatos específicos para 

a infância, a Relatora especial sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e a 

utilização de crianças em pornografia e a Relatora especial sobre o tráfico de 

pessoas, principalmente, de mulheres e crianças.  

 

O EPU é um processo impulsionado pelos Estados, sob os 

auspícios do Conselho de Direitos Humanos, que oferece a 

oportunidade de cada Estado detalhar quais as ações adotadas 

para melhorar a situação dos direitos humanos nos seus países e 

cumprir as suas obrigações de direitos humanos. Este 

procedimento, que garante que todos os Estados são avaliados de 

4 em 4 anos em relação ao nível de cumprimento das suas 

obrigações em matéria de direitos humanos, inclui avaliar a 

situação dos direitos humanos do Estado considerado e a 

implementação das recomendações e compromissos e da situação 

dos direitos humanos no país a partir da revisão anterior. São tidos 

em conta para a revisão como base a Carta das Nações Unidas, a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e os instrumentos de 

Direitos Humanos dos quais o Estado faz parte, incluindo a 

Convenção sobre os Direitos da Criança.  

Em relação aos chamados mecanismos convencionais, cada 

tratado das Nações Unidas sobre direitos humanos tem um órgão 

cujo objetivo principal é o de supervisionar o cumprimento das 

disposições daquele por parte dos Estados que o ratificaram.  

Os países comprometem-se em apresentar, a cada Comité, 

relatórios periódicos sobre a forma como são adotadas as medidas 

 
31 Entre eles estão o Relator especial sobre o direito de todas as pessoas de usufruir do mais 

elevado nível possível de saúde física e mental; Relator Especial sobre o direito à educação; 

Relator Especial sobre a situação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos 

indígenas; Relator Especial sobre os direitos humanos dos migrantes; Especialista independente 

em questões de minorias; Relator Especial sobre a liberdade de religião ou de crenças; Relatora 

Especial sobre a violência contra a mulher, com inclusão das suas causas e consequências; Relator 

Especial sobre o alojamento adequado; Especialista independente sobre os direitos humanos e a 

pobreza extrema; Relator Especial sobre o direito à alimentação. 
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para a proteção e promoção dos direitos. Além do procedimento de 

apresentação de relatórios, alguns órgãos de tratados podem 

desempenhar funções de supervisão complementares com outros 

três mecanismos: o procedimento de investigação, o exame de 

denúncias entre os Estados e o exame de denúncias de 

particulares.  

A atividade dos Comités é expressa da seguinte forma: 

 Comentários gerais: contribuem para a interpretação 

de esclarecer o conteúdo e alcance das obrigações 

consagradas nos tratados. 

 Comentários finais: recolhem as conclusões que 

procedem do exame que estes organismos realizam 

periodicamente a cada Estado.  

 Parecer sobre comunicações individuais: referem o 

resultado da análise do Comité sobre o fundo das 

comunicações individuais. 

6.1. Organismos de fiscalização dos tratados 
 

Organismo de fiscalização de 

tratados 
Protocolos Facultativos 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (ICCPR), 

aprovado em 1966 

Comité de Direitos Humanos 

Protocolo Facultativo do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis 

e Políticos, que permite as 

denúncias dos particulares, 

aprovado em 1966 

De acordo com o Protocolo 

Facultativo do Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos 

relativo à abolição da pena de 

morte, aprovado em 1989 

Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

(ICESCR), aprovado em 1966 

Comité de Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais 

Protocolo Facultativo (ainda não 

entrou em vigor) 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial (ICERD), aprovada em 1965 

Comité para a Eliminação da 

Discriminação Racial 
Sem Protocolo Facultativo 

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as mulheres (CEDAW), aprovada em 1979 
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Comité das Nações Unidas para a 

Eliminação da Discriminação contra 

a Mulher 

 

Protocolo Facultativo da Convenção 

sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as 

mulheres, que possibilita a 

apresentação de denúncias de 

particulares e investigações, 

aprovado em 1999 

Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes (CAT), aprovada em 1984 

Comité contra a Tortura 

  

Protocolo Facultativo da Convenção 

contra a Tortura e Outras Penas ou 

Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, que institui os 

mecanismos nacionais e 

internacionais de fiscalização e que 

foi aprovado em 2002 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC), aprovada em 1989 

Comité dos Direitos da Criança 

Terceiro Protocolo Facultativo da 

Convenção sobre os Direitos da 

Criança, que permite ao Comité dos 

Direitos da Criança conhecer 

denúncias individuais por violações 

dos direitos consagrados na 

Convenção. Ainda não entrou em 

vigor 

Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os 

trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias (ICMW), 

aprovada em 1990 

Comité de Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e 

dos membros das suas famílias 

Sem Protocolo Facultativo 

Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, 

aprovada em 2008 

Comité sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência 

 

Protocolo Facultativo  

 

6.2. Comité dos Direitos da Criança 

 

O Comité dos Direitos da Criança é o órgão composto por 18 especialistas 

independentes que supervisiona a aplicação da Convenção sobre os Direitos da 

Criança. O Comité também supervisiona a aplicação do Protocolo Facultativo da 

Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à participação de crianças em 

conflitos armados, assim como do Protocolo Facultativo da Convenção sobre os 

Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição infantil e utilização de 

crianças em pornografia. 
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Todos os Estados Partes têm de apresentar ao Comité 

relatórios periódicos com o objetivo de examinar os progressos 

relacionados com o cumprimento das obrigações assumidas pela 

Convenção (Artigo 43). Inicialmente, os Estados têm de apresentar 

um relatório dois anos depois da sua adesão à Convenção e depois 

de cinco em cinco anos (Artigo 44).  

Da mesma forma que os restantes Comités, também adota 

comentários gerais que expressam a sua interpretação do 

conteúdo das disposições sobre direitos humanos.  
 

COMENTÁRIOS GERAIS 

1. Fins da educação 

2. papel das instituições nacionais de direitos humanos independentes 

na proteção e promoção dos direitos da criança 

3. HIV/SIDA e direitos da criança 

4. A saúde e o desenvolvimento dos adolescentes no contexto da 

Convenção sobre os Direitos da Criança 

5. Medidas gerais de aplicação da Convenção sobre os Direitos da 

Criança 

6. Tratamento das crianças não acompanhadas e separadas da sua 

família fora do seu país de origem 

7. Realização dos direitos da criança na primeira infância 

8. direito da criança à proteção contra os castigos corporais e outras 

formas de penas cruéis ou degradantes 

9. Os direitos das crianças com deficiência 

10. Os direitos da criança no âmbito da justiça de jovens 

11. As crianças indígenas e os seus direitos ao abrigo da Convenção 

12. direito da criança a ser ouvida 

13. direito da criança a não ser sujeita a qualquer forma de violência.  

14. direito da criança a que o seu interesse superior seja primacialmente 

tido em conta  

15. direito da criança ao gozo do melhor estado de saúde possível 

16. Obrigações do Estado relativamente ao impacto do setor empresarial 

nos direitos da criança  

17. O direito da criança ao repouso, tempos livres, brincar, atividades 

recreativas, vida cultural e artística 

 

Até à data, o Comité não pode considerar denúncias de particulares, embora possa 

propor questões relacionadas com os direitos da Criança perante outros comités 

que tenham competência para considerar denúncias por parte de particulares ou 

grupos de pessoas. No entanto, já está aberto para ratificação o Terceiro Protocolo 

Facultativo da Convenção sobre os Direitos da Criança relativo a um procedimento 

de comunicações que foi adotado a 19 de Dezembro de 201132.  

 
32 Em março de 2013, o Protocolo foi assinado por 35 Estados e ratificado por 2 Estados: Gabão e  
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Este instrumento, quando entrar em vigor, vai permitir a 

apresentação de comunicações em nome de pessoas ou grupos de 

pessoas que estejam sob a jurisdição de um Estado Parte e que 

afirmem ser vítimas de uma violação pelo Estado Parte de um dos 

direitos enunciados num dos seguintes instrumentos em que esse 

Estado seja membro: a) A Convenção; b) O Protocolo Facultativo 

da Convenção sobre a venda de crianças, prostituição infantil e 

utilização de crianças em pornografia e o Protocolo Facultativo da 

Convenção sobre a participação de crianças em conflitos armados. 

 

Ao considerar denúncias, o Comité dos Direitos da Criança tem de seguir o princípio 

do interesse superior da criança e considerar os direitos e as opiniões das crianças e 

dos adolescentes considerados como vítimas. As Regras de Procedimento para 

utilizar o mecanismo de denúncias são adaptadas às crianças e as comunicações têm 

de ser apresentadas com o consentimento das crianças e dos adolescentes, a não 

ser que a pessoa que apresenta a denúncia justifique que os está a representar, 

mesmo sem esse consentimento. 

 

O Comité pode tomar medidas provisórias depois de receber 

uma comunicação e antes de se pronunciar sobre a questão de 

mérito, que podem ser necessárias em circunstâncias excecionais, 

para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da 

alegada violação.  

 

O Protocolo também prevê a possibilidade de iniciar um procedimento de 

investigação, se o Comité receber informação fidedigna que indique violações graves 

ou sistémicas por um Estado Parte dos direitos consagrados na Convenção ou nos 

seus Protocolos Facultativos e, nesse caso, convidar esse Estado a colaborar na 

análise da informação e, para esse efeito, apresentar de imediato as suas 

observações. 
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Resumo 

Este manual contém informações básicas para abordar o estudo dos direitos das 

crianças no sistema interamericano de direitos humanos. Para isso, em primeiro 

lugar, é feita uma descrição ampla do que é o sistema interamericano de direitos 

humanos. Posteriormente, a partir do conteúdo de vários tratados interamericanos 

são estabelecidos os elementos que integram a definição amplamente aceite de 

quem é criança. Depois desta reflexão, é feita uma análise detalhada sobre o 

conjunto de normas jurídicas, nas quais são reconhecidos os direitos das crianças, 

para depois, estabelecer quem tem a obrigação de proteger e garantir os direitos 

das crianças e definir o conjunto de direitos que, de forma normativa e 

jurisprudencial, foram reconhecidos às crianças no sistema interamericano de 

direitos humanos. Por último, tendo em conta o desenvolvimento anterior, vamos 

estudar qual o interesse superior da infância e como é que foi tratado e 

desenvolvido no sistema interamericano.  

 

1. O QUE É O SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DIREITOS HUMANOS? 

O sistema interamericano de direitos humanos é o conjunto 

de tratados, instituições e pessoas que no contexto da Organização 

de Estados Americanos (OEA), como órgão regional que reúne os 

35 Estados independentes da América, foi instituído para velar pela 

proteção e garantia dos direitos humanos nesse Continente. 

O sistema interamericano de direitos humanos tem a sua 

base legal na Carta da Organização de Estados Americanos, que é 

o tratado pelo qual este órgão regional foi criado, mas 

principalmente tem a sua base legal de funcionamento na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida 
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como “Pacto de San José”, além de outros tratados que 

posteriormente a este foram aprovados pela OEA.  

Os órgãos principais deste sistema são a Comissão (CIDH) e 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH). No entanto, 

além destes, é fundamental a participação dos Estados e, claro, de 

todas as pessoas a quem a proteção dos direitos humanos no 

continente Americano está dirigida. 

2. QUEM É QUE É CRIANÇA? 

Nenhum tratado dos direitos humanos aprovado no contexto 

da OEA estabelece uma definição em relação a que pessoa 

podemos considerar como criança. 

No contexto da OEA, apenas os tratados de direito 

internacional privado estabelecem quem é que é considerado 

menor. Neste sentido, a Convenção Interamericana sobre 

Obrigação Alimentar, no artigo 2, afirma que: “serão consideradas 

menores as pessoas que não tiverem completado a idade de 

dezoito anos”. Por sua vez, a Convenção Interamericana sobre a 

Restituição Internacional de Menores também estabelece, no artigo 

2, que: “considera-se menor toda a pessoa que não tiver 

completado dezasseis anos de idade”. Por fim, a Convenção 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores no seu 

artigo 2, alinha a), estabelece que menor é “todo o ser humano 

menor de 18 anos de idade”. 

Do anterior, podemos concluir que existe uma coincidência 

maioritária nos tratados aprovados no contexto da OEA que, sem 

serem de direitos humanos, referem-se de forma especializada aos 

menores como todo o ser humano cuja idade seja inferior a dezoito 

anos. 

No entanto, perante a falta de definição nos tratados de 

direitos humanos, no contexto do sistema interamericano foi 

entendida como válida e aplicável a definição de criança presente 

na Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que estabelece, no seu artigo 1, que: 

“…criança é todo o ser humano com idade inferior a dezoito anos, 

salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, a maioridade seja 

alcançada antes da idade”. 
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Como podemos ver, o estabelecido nos tratados da OEA e o estabelecido na 

Convenção da ONU coincidem na definição, por isso, sem dúvida alguma, podemos 

estabelecer que criança é todo o ser humano com menos de dezoito anos ou 

como estabelecido pela Corte Interamericana: “toda a pessoa que não cumpriu 18 

anos de idade”1. 

 

3. ONDE SÃO RECONHECIDOS OS DIREITOS 

HUMANOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES 

NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS? 

O primeiro que podemos dizer sobre este ponto é que os 

direitos humanos das crianças e dos adolescentes são os mesmos 

direitos humanos que qualquer outra pessoa, independentemente 

da raça, da cor, do sexo, do idioma, da religião, da opinião política 

ou de outra natureza, da origem nacional, étnica ou social, da 

posição económica, dos obstáculos físicos, do nascimento ou 

qualquer outra condição. É importante destacar isto porque os 

tratados e as leis especializadas, neste caso para crianças, apenas 

procuram definir, especificar e destacar que, devido ao facto de 

serem menores de dezoito anos, estas pessoas exigem uma 

proteção reforçada, especial dos seus direitos humanos.  

 

Mas insistindo que as crianças têm os mesmos direitos humanos que qualquer 

outro ser humano. 

 

Neste sentido, devemos estabelecer que os direitos humanos 

das crianças no sistema interamericano são reconhecidos nos 

instrumentos que indicamos a seguir. É importante referir que 

destacamos o conteúdo dos que têm uma norma que, de forma 

expressa, destaca os menores de 18 anos, apesar de todo o 

conteúdo destes instrumentos também poder ser considerado 

dirigido à proteção das crianças, embora não seja estabelecido de 

forma expressa.  

 
1 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02 de 28 

de agosto de 2002. Série A, Nº 17, par. 42. 
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Assim, os direitos humanos das crianças estão reconhecidos 

no sistema interamericano, nos seguintes instrumentos: 

 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem.  

Artigo VII. Toda a mulher em estado de gravidez ou 

em época de lactação, assim como toda a criança, 

têm direito à proteção, cuidados e auxílios especiais. 

 Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto 

de San José.  

Artigo 19. Toda a criança tem direito às medidas de 

proteção que a sua condição de menor requer por 

parte da sua família, da sociedade e do Estado. 

 Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos relativo à Abolição da Pena de Morte.  

 Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura.  

 Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento 

Forçado de Pessoas.  

Artigo XII. Os Estados Partes devem prestar 

cooperação recíproca na procura, identificação, 

localização e restituição de menores que tenham sido 

transportados para outro Estado ou retidos neste, 

como consequência do desaparecimento forçado dos 

seus pais, tutores ou guardiões. 

 Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em Matéria de Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais "Protocolo de São Salvador".  

Artigo 7. Os Estados Partes neste Protocolo 

reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere 

o artigo anterior, implica que toda a pessoa goze do 

mesmo em condições justas, equitativas e 

satisfatórias, para o qual estes Estados garantirão nas 

suas legislações, de forma particular: 

f. a proibição de trabalho noturno ou em atividades 

insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos 

e, em geral, de todo o trabalho que possa pôr em 

perigo a sua saúde, segurança ou moral. Quando se 

tratar de menores de 16 anos, o dia de trabalho 

deverá subordinar-se às disposições sobre ensino 

obrigatório e, em nenhum caso, poderá constituir um 
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impedimento à assistência escolar ou limitação para 

beneficiar da instrução recebida; 

 

Artigo 15. 

3. Os Estados Partes, mediante o presente Protocolo, 

comprometem-se a proporcionar adequada proteção 

ao grupo familiar e, especialmente, a: 

b. garantir às crianças uma alimentação adequada, 

tanto no período de lactação como durante a idade 

escolar; 

c. adotar medidas especiais de proteção dos 

adolescentes, a fim de assegurar o pleno 

amadurecimento de suas capacidades físicas, 

intelectuais e morais;  

d. executar programas especiais de formação 

familiar, a fim de contribuir para a criação de um 

ambiente estável e positivo no qual as crianças 

percebam e desenvolvam os valores de compreensão, 

solidariedade, respeito e responsabilidade.  

 

Artigo 16. Toda a criança, seja qual for sua filiação, 

tem direito às medidas de proteção que a sua 

condição de menor requer por parte da sua família, 

da sociedade e do Estado. Toda a criança tem direito 

de crescer ao amparo e sob a responsabilidade dos 

seus pais; salvo em circunstâncias excecionais, 

reconhecidas judicialmente, a criança de tenra idade 

não deve ser separada da sua mãe. Toda a criança 

tem direito à educação gratuita e obrigatória, pelo 

menos no nível básico, e a continuar a sua formação 

em níveis mais elevados do sistema educacional. 

 Convenção Interamericana sobre a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

com deficiência.  

 Carta Democrática Interamericana.  

Artigo 16. A educação é chave para fortalecer as 

instituições democráticas, promover o 

desenvolvimento do potencial humano e o alívio da 

pobreza, e fomentar um maior entendimento entre os 

povos. Para alcançar estas metas, é essencial que 

uma educação de qualidade esteja ao alcance de 

todos, incluindo das meninas e das mulheres, dos 
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habitantes das zonas rurais e das pessoas que 

pertencem às minorias. 

 

Artigo 27. Os programas e as atividades terão como 

objetivo promover a governabilidade, a boa gestão, 

os valores democráticos e o fortalecimento das 

instituições políticas e das organizações da sociedade 

civil. Será dada uma atenção especial ao 

desenvolvimento de programas e atividades 

orientados à infância e à juventude como forma de 

garantir a continuidade dos valores democráticos, 

inclusive a liberdade e a justiça social. 

 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher "Convenção de 

Belém Do Pará".  

Artigos 8. Os Estados Partes convêm em adotar, 

progressivamente, medidas específicas, inclusive 

programas destinados a: 

d. prestar serviços especializados apropriados para a 

atenção necessária à mulher objeto de violência, por 

intermédio de entidades dos setores público e 

privado, inclusive abrigos, serviços de orientação para 

toda a família, quando seja o caso, e atendimento e 

custódia dos menores afetados; 

 

Artigo 9. Para a adoção das medidas a que se refere 

este capítulo, os Estados Partes têm especialmente 

em conta a situação de vulnerabilidade à violência 

que a mulher possa sofrer devido, nomeadamente, à 

sua raça ou condição étnica, de migrante, de 

refugiada ou de deslocada. Da mesma forma, a 

mulher será considerada que é objeto de violência 

quando está grávida, tem uma deficiência, é menor 

de idade, idosa ou está numa situação 

socioeconómica desfavorável ou afetada por situações 

de conflitos armados ou de privação da sua liberdade. 

 Declaração de Princípios sobre Liberdade de 

Expressão.  

 Convenção Interamericana sobre Concessão dos 

Direitos Civis à Mulher.  

 Convenção Interamericana sobre Concessão dos 

Direitos Políticos à Mulher.  
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 Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar.  

Artigo 19. Os Estados Parte tentarão prestar 

assistência alimentar provisória, na medida das suas 

possibilidades, aos menores de outro Estado que se 

encontrem abandonados no seu território. 

 Convenção interamericana sobre a Restituição 

Internacional de Menores.  

Artigo 25. A restituição do menor disposta conforme 

a presente Convenção poderá ser negada quando 

violar claramente os princípios fundamentais do 

Estado requerido, consagrados em instrumentos de 

carácter universal e regional sobre direitos humanos e 

da criança. 

 Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional 

de Menores.  

 Convenção sobre asilo territorial.  

 Convenção sobre asilo diplomático.  

 Convenção sobre asilo político.  

 Convenção sobre a nacionalidade da mulher.  

Como pode ser visto pela informação anterior, no sistema 

interamericano de direitos humanos não temos um tratado 

semelhante à Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações 

Unidas, sendo os únicos tratados especializados em menores 

aqueles de natureza e com origem no direito internacional privado, 

que, sem dúvida alguma, também recolhem elementos 

importantes para a proteção das crianças, apesar de não serem 

tratados de direitos humanos. 

Assim, não nos podemos esquecer, e por isso destacamos 

que, além dos artigos dos tratados aqui apresentados, o conjunto 

destes instrumentos deve ser entendido como aplicável à proteção 

dos direitos humanos das crianças no contexto do sistema 

interamericano. 
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4. QUEM ESTÁ RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS NO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS? 

De acordo com o que foi referido anteriormente e do 

conteúdo dos instrumentos citados, podemos estabelecer que a 

proteção das crianças recai sobre: 

 A família 

 A sociedade 

 O Estado e 

 Os órgãos estabelecidos em cada tratado para a 

fiscalização e cumprimento do conteúdo desses tratados. 

Em relação à família, como unidade básica da sociedade e 

ambiente natural para o desenvolvimento e bem-estar de todos os 

seus membros, principalmente das crianças e dos jovens, esta é 

responsável por satisfazer as necessidades materiais, afetivas e 

psicológicas destes, proporcionar a melhor proteção das crianças 

contra o abuso, a negligência e a exploração. A família é o núcleo 

principal no qual as crianças devem desenvolver-se de forma 

harmoniosa, além do espaço onde, no primeiro momento, têm de 

exercer e contar de forma plena com os direitos de que são titulares. A 

família tem de garantir que as crianças têm as condições necessárias 

para atingir o seu desenvolvimento integral, o que implica não apenas 

fornecer meios materiais, mas também afetivos e psicológicos, além da 

constante garantia e respeito pleno dos seus direitos sem exceção
2
. 

 

Neste ponto, podemos destacar que não existe um conceito fechado de família, nem 

muito menos se protege apenas um modelo da mesma. O termo “familiares” deve ser 

entendido em sentido lato, englobando todas as pessoas ligadas por um parentesco 

próximo3, “não está reduzido apenas aos membros do casamento e deve englobar 

outros laços familiares, em que as partes têm vida em comum fora do casamento”4. 

 
2 Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02 

de 28 de agosto de 2002. Série A, Nº 17. 
3 Cfr. Corte IDH, Caso Trujillo Oroza. Reparações (art. 63.1 Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos). Sentença de 27 de fevereiro de 2002. Série C Nº 92, par. 57; Caso Bámaca Velásquez. 

Reparações (art. 63.1 Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Sentença de 22 de 

fevereiro de 2002. Série C Nº 91, par. 34; e Caso Villagrán Morales y otros. Reparações (art. 63.1 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Sentença de 26 de maio de 2001. Série C Nº 77, 

par. 68. 
4 Cfr. STEDH, Keegan vs Ireland, sentença de 26 maio de 1994, Séries A Nº 290, par. 44; e Kroon 

and Others vs The Netherlands, sentença de 27 de outubro de 1994, Séries A Nº 297-C, par. 30. 
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Em relação à sociedade, como o meio no qual as famílias se 

desenvolvem e o espaço de convivência alargado entre as pessoas, 

esta tem a obrigação de ajudar a família a cuidar e proteger as 

crianças e garantir o seu bem-estar físico e mental. A sociedade 

como espaço de convivência entre pessoas é o ambiente no qual 

as crianças devem alcançar um desenvolvimento que lhes garanta, 

para além da família, as condições necessárias de vida e onde o 

exercício, respeito e garantia dos seus direitos seja uma referência 

permanente, pois não deve apenas criar estas condições, mas 

também, se necessário, reparar e apoiar quando a família estiver 

impossibilitada de cumprir essa garantia pelos seus próprios meios. 

 

O que integra e como se integra uma sociedade não é fácil de determinar, no 

entanto, deve ser compreendida como um conjunto de pessoas com as quais, para 

além da família, convivemos, incluindo assim desde o conjunto de pessoas numa 

rua, num bairro, numa localidade, numa cidade, num país e inclusive a comunidade 

internacional, onde, logicamente, a mais próxima é a mais ligada. No entanto, não 

nos podemos esquecer que também não existe apenas um modelo social, assim no 

continente Americano de forma muito relevante, devemos considerar não apenas 

as sociedades maioritárias, mas também às minoritárias que, como os povos 

indígenas, formam uma sociedade, mas que também fazem parte da sociedade dos 

nossos países, da nossa América. 

 

Em relação ao Estado, como uma estrutura jurídica criada 

para garantir o respeito e a garantia dos direitos humanos, é 

obrigação permanente garantir que a família e a sociedade 

satisfazem os direitos das crianças, além de ser o coadjuvante e 

subsidiário principal das obrigações que não possam ser cumpridas 

pela família e pela sociedade, bem como o garantidor permanente 

de que essa família e sociedade não violam, afetam ou vulneram 

os direitos das crianças. Os Estados têm de adotar todas as 

medidas administrativas, legislativas e de outra natureza para 

tornar efetivos os direitos das crianças, garantir à criança a 

proteção e os cuidados necessários para o seu bem-estar, tendo 

em conta os direitos e deveres dos seus pais, tutores ou de outras 

pessoas responsáveis por elas perante a lei. O Estado é obrigado, 

não apenas a implementar diretamente medidas de proteção das 
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crianças, mas também a favorecer, de forma mais ampla, o 

desenvolvimento e a força da unidade familiar
5
. 

 

O Estado deve ser entendido na sua manifestação administrativo-executiva, judicial e 

legislativa, com o qual inclui todos os funcionários públicos de qualquer nível que 

desempenhe atividades num destes ramos. 

A proteção eficaz e atempada dos interesses da criança e da família deve ser 

fornecida com o envolvimento de instituições devidamente qualificadas, que 

disponham de pessoal adequado, instalações suficientes, meios idóneos e 

experiência comprovada neste tipo de tarefas. Desta forma, não é suficiente falar de 

órgãos jurisdicionais ou administrativos; é necessário que estes tenham todos os 

elementos necessários para salvaguardar o interesse superior da criança6. 

 

Finalmente, no contexto do sistema interamericano de 

direitos humanos, existem pelo menos quatro órgãos de direitos 

humanos que são chamados a observar e, se for o caso, a 

determinar a existência de violações dos direitos humanos das 

crianças, mas também, esses mesmos órgãos são quem pode dar 

assistência aos Estados para que estes cumpram com as suas 

obrigações no contexto aqui analisado. Assim, estes órgãos são, 

principalmente: 

a. Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH). Como já foi mencionado anteriormente, este é 

um órgão principal e autónomo da OEA responsável 

pela promoção e proteção dos direitos humanos no 

continente americano. O seu trabalho é desenvolvido 

principalmente de três formas: pelo sistema de 

petições individuais e medidas cautelares (denúncias 

por violação de direitos humanos), pela monitorização 

da situação dos direitos humanos nos Estados (visitas 

in loco, relatórios) e, pelo atendimento em linhas 

temáticas prioritárias (relatorias, relatórios especiais, 

assessoria aos Estados). Neste sentido, tem 

competência para conhecer casos e situações onde os 

 
5 Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02 

de 28 de agosto de 2002. Série A, Nº 17. 
6 Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02 

de 28 de agosto de 2002. Série A, Nº 17, par. 78. 
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direitos das crianças estejam em risco, sejam violados 

e para prevenir que isso aconteça. 

i) Relatoria sobre os Direitos da Infância. É um 

mecanismo especializado da CIDH que colabora 

com esta na análise e avaliação da situação dos 

direitos humanos das crianças e dos 

adolescentes no continente Americano. Da 

mesma forma, aconselha a CIDH no 

processamento de petições, casos e pedidos de 

medidas cautelares e provisórias relativas à 

infância e adolescência. Da mesma forma, realiza 

visitas aos Estados e prepara estudos e 

relatórios. Desta forma, é a parte operacional 

principal sobre este tema para o cumprimento 

das funções da CIDH. 

b. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH). 

Como já foi referido anteriormente, trata-se de uma 

instituição judicial autónoma da OEA, cujo objetivo é a 

aplicação e interpretação da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos e de outros tratados relativos 

ao mesmo tema. O seu trabalho é desenvolvido de 

três formas principais: através da emissão de 

pareceres consultivos (interpretação da Convenção 

Americana, outros tratados e leis de forma abstrata, 

ou seja, sem um caso em particular), mediante 

emissão de sentenças contenciosas (interpretação da 

Convenção Americana e de outros tratados que lhe 

reconheçam competência a partir de casos concretos 

onde é denunciada a violação de direitos humanos) e, 

através de resoluções de medidas provisórias 

(estreitamente relacionadas com os casos 

contenciosos, são medidas para evitar que seja 

consumada, de forma irreparável, uma violação de 

direitos humanos). Neste sentido, como já foi feito, 

pode conhecer casos nos quais os direitos das crianças 

têm de ser especificados, determinados ou 

interpretados. 

http://www.oas.org/es/cidh/infancia/default.asp
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c. Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente 

(IIN). É o órgão especializado da OEA em matéria da 

infância e adolescência. Como tal, assiste os Estados 

no desenvolvimento de políticas públicas, contribuindo 

para o seu desenho e implementação na perspetiva da 

promoção, proteção e respeito dos direitos das 

crianças e dos adolescentes na região. O IIN tem 

como missão contribuir para o desenvolvimento de 

políticas públicas que garantam a promoção, proteção 

e exercício dos direitos da infância e da adolescência 

nos Estados-Membros da OEA e promover a 

construção de uma cultura de direitos e bem-estar 

para as crianças e adolescentes, no contexto do 

respeito pelos direitos humanos e fortalecimento das 

democracias. 

Cada um destes órgãos, no contexto das suas respetivas 

competências, uns com mais especialização do que outros, mas 

todos com o objetivo de garantir que os Estados cumpram com as 

suas obrigações internacionais para que os direitos das crianças 

sejam respeitados e garantidos de forma efetiva no continente 

Americano. 

 

Tudo isto permite observar, de forma mais clara que, no sistema interamericano, as 

pessoas, os Estados e as instituições da OEA têm um papel relevante e específico na 

proteção dos direitos humanos, razão pela qual cada um faz parte dele e dá-lhe vida. 

Assim, de forma geral com os direitos humanos e de forma específica com os 

direitos das crianças, todos temos uma função, uma obrigação e um 

compromisso de alcançar que estes sejam uma realidade. 

 

5. QUAIS SÃO OS DIREITOS RECONHECIDOS ÀS 

CRIANÇAS NO SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DIREITOS HUMANOS? 

Como foi dito anteriormente, não existe no contexto da 

Organização de Estados Americanos nenhuma ferramenta, 

declarativa ou convencional, que estabeleça de forma especializada 

o conjunto dos direitos humanos reconhecidos às crianças no 

Continente. No entanto, como também já foi afirmado, são vários 

os instrumentos internacionais que, de forma expressa, ordenam a 
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proteção que as pessoas menores de 18 anos de idade têm de 

usufruir, sendo o artigo 19 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos a norma que pode ser considerada como a base da 

proteção especializada. 

O artigo 19 da Convenção Americana estabelece que: “[t]oda 

a criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição 

de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do 

Estado”.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu que 

“esta disposição deve ser entendida como um direito adicional, 

complementar, que o tratado estabelece para aqueles que, pelo 

seu desenvolvimento físico e emocional, necessitam de uma 

proteção especial”
7
. Desta forma, o Estado deve assumir uma 

posição de garantidor especial com maior cuidado e 

responsabilidade, adotando medidas especiais orientadas pelo 

princípio do interesse superior da criança
8
.  

Neste sentido, o Estado tem de prestar especial atenção às 

necessidades e aos direitos das crianças, tendo em consideração à 

sua condição particular de vulnerabilidade
9
. Da mesma forma, a 

Corte afirmou repetidamente que “tanto a Convenção Americana 

como a Convenção sobre os Direitos da Criança fazem parte de um 

compreensivo corpus juris internacional de proteção das crianças, 

que deve servir […] para determinar o conteúdo e o alcance da 

disposição geral definida no artigo 19 da Convenção Americana”
10

. 

 

 

 
7 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, 

supra, par 53, 54 e 60 e Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 25 de maio de 2010. Série C Nº 212, par. 164. 
8 Cfr. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, 

supra, par. 164. 
9 Cfr. Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2009. Série C Nº 211, par. 184 e Caso 

Rosendo Cantú y otra vs México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 

31 de agosto de 2010. Série C Nº 216, par. 201. 
10 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala. Mérito. 

Sentença de 19 de novembro de 1999. Série C Nº 63, par. 194 e Caso Fornerón e hija vs 

Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de abril de 2012. Série C Nº 242, par. 

137. 
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Desta forma, as crianças são titulares de direitos estabelecidos em toda a Convenção 

Americana, além de medidas especiais de proteção consagradas no artigo 19, que 

têm de ser definidas de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso 

concreto11, no qual, como já foi dito, deve ter sempre em conta o conjunto dos 

direitos que integram o referido corpus juris. 

 

De forma simples, o anterior significa que as crianças têm 

reconhecido o direito à personalidade jurídica, vida, integridade 

pessoal, a não serem submetidas à escravatura e servidão, 

liberdade pessoal,  garantias judiciais, legalidade, proteção da 

honra e dignidade, indemnização, liberdade de consciência e 

religião, liberdade de expressão e pensamento, retificação ou 

resposta, reunião, associação, proteção da família, nome, 

nacionalidade, propriedade privada, circulação e residência, 

igualdade perante a lei, proteção judicial e a todos os direitos 

económicos, sociais e culturais, mas todos eles com uma proteção 

especial.  

Mandatos expressos dessa proteção especial no contexto do 

sistema interamericano são, por exemplo: 

 A proibição do trabalho noturno ou de trabalhos 

insalubres ou perigosos a menores de 18 anos. 

 A proibição de todo o tipo de trabalho que possa pôr 

em perigo a sua saúde, segurança ou moral. 

 A obrigação de subordinar o dia de trabalho às 

disposições sobre educação obrigatória no caso de 

menores de 16 anos. 

 A obrigação de garantir às crianças uma alimentação 

adequada, tanto na época de lactação como durante a 

idade escolar. 

 O dever de tomar medidas especiais de proteção dos 

adolescentes para garantir a plena maduração das 

suas competências física, intelectual e moral. 

 A obrigação de desenvolver programas especiais de 

formação familiar para contribuir para a criação de um 

ambiente estável e positivo no qual as crianças 

 
11 Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay. Mérito e Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 

2011 Série C Nº 221, par. 121 e Caso Forneron e hija vs Argentina, supra, par. 44.  
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percebam e desenvolvam os valores de compreensão, 

solidariedade, respeito e responsabilidade.  

 O direito de crescer sob o apoio e responsabilidade 

dos seus pais, salvo circunstâncias excecionais, 

reconhecidas judicialmente. 

 O direito da criança de curta idade de não ser 

separada da sua mãe. 

 O direito à educação gratuita e obrigatória, pelo 

menos na fase elementar e a continuar a sua 

formação em níveis mais elevados do sistema 

educativo. 

 A obrigação dos estados de prestar uma atenção 

especial ao desenvolvimento de programas e 

atividades para a sua educação como forma de 

garantir a permanência dos valores democráticos, 

incluindo a liberdade e a justiça social. 

 A dupla proteção especial (por ser menor de idade e 

mulher) quando uma rapariga sofre de violência. 

 

Além disto, como parte integrante do conteúdo do artigo 19 da Convenção 

Americana devemos ter presentes os 41 direitos genéricos, com cada uma das suas 

especificações e medidas especiais, incluídos na Convenção sobre Direitos da 

Criança das Nações Unidas12, direitos estes que em grande parte são idênticos aos 

descritos no ponto anterior ao reconhecer, por exemplo, o direito à vida, ao nome, 

à nacionalidade, à identidade, à liberdade de expressão, de pensamento e religião, 

à integridade pessoal, à família, às garantias judiciais, etc. 

 

Como medidas especiais expressas que têm de ser tidas em 

conta a partir do conteúdo dessa Convenção das Nações Unidas, 

podemos destacar como exemplo, as seguintes: 

 O direito da criança em ser registada imediatamente 

depois do seu nascimento. 

 O direito a que os pedidos realizados por uma criança 

ou pelos seus pais para entrar num estado parte ou 

para sair deste, para efeitos de reunião da família, 

sejam atendidos pelos estados partes de forma 

positiva, humanitária e rápida.  

 
12 Adotada e aberta à assinatura e aprovação pela Assembleia Geral na sua resolução 44/25, de 20 

de novembro de 1989. Entrada em vigor: 2 de setembro de 1990, de acordo com o artigo 49. 
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 A obrigação dos estados em incentivar os meios de 

comunicação para transmitir informação e materiais 

de interesse social e cultural para a criança. 

 A obrigação do estado em adotar todas as medidas 

necessárias para que as crianças, cujos pais trabalhem 

tenham direito a beneficiar dos serviços e das 

instalações infantis para os quais reúnam as condições 

exigidas. 

 A obrigação dos estados em tomar todas as medidas 

necessárias para garantir o pagamento da pensão 

alimentar por parte dos pais ou de outras pessoas que 

tenham a responsabilidade financeira pela criança, 

quer estejam a viver no estado parte como no 

estrangeiro. 

 O direito da criança ao repouso e aos tempos livres, a 

brincar e às atividades recreativas próprias da sua 

idade e em participar livremente na vida cultural e 

artística. 

 O dever do estado de que toda a detenção, 

encarceramento ou prisão de uma criança aconteça de 

acordo com a lei e seja uma medida de último recurso 

e ter uma duração o mais breve possível. 

 A proibição dos estados recrutarem para as suas 

forças armadas pessoas que ainda não tenham 

completado os 15 anos de idade. 

 A faculdade para os estados adotarem medidas que 

permitam lidar com crianças que tenham infringido as 

leis penais, sem recorrer a processos judiciais. 

Além disto, o referido corpus juris reconhecido em 

conformidade com as disposições da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos também é composto por todas aquelas normas 

que, sem pertencerem ao sistema interamericano ou estarem 

incluídas na Convenção sobre Direitos da Criança, reconhecem 

uma proteção especial e/ou especializada às crianças. Assim, por 

exemplo, o referido tribunal considerou como parte deste corpus 

juris o artigo 4 do Protocolo II adicional às Convenções de 
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Genebra
13

, que na sua terceira alinha dá um tratamento 

privilegiado às crianças, com o objetivo de receberem os cuidados 

e a ajuda de que careçam, principalmente, em relação à educação 

e à unidade familiar. Também afirma que os menores de 15 anos 

não podem ser recrutados para as forças ou grupos armados, nem 

autorizadas a tomar parte nas hostilidades. 

 

Outros instrumentos internacionais que a Corte Interamericana também 

considerou como parte deste corpus juris e, portanto, como elementos 

integrantes do conteúdo do artigo 19 da Convenção Americana são: as Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Jovens (Regras de 

Beijing)14, Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil 

(Diretrizes de Riad)15, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de 

Medidas não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio, 1990)16, de onde utilizou 

algumas das regras do devido processo que servem o propósito de salvaguardar os 

direitos das crianças submetidas a diferentes ações por parte do Estado, da 

sociedade ou da família17.  

 

Da mesma forma, a partir dos casos que chegaram à sua 

jurisdição, a CoIDH integrou nesse corpus juris, que reconhece 

direitos às crianças, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência das Nações Unidas
18

 e a Convenção para a 

Redução dos Casos de Apatridia
19

, para citar os principais 

exemplos.  

 
13 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia. Sentença de 15 de setembro de 

2005. Série C Nº 134, par. 153. 
14 Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs Paraguay. Exceções Preliminares, 

Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de setembro de 2004. Série C Nº 112, par. 163, Corte 

IDH. Caso Bulacio vs Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de Setembro de 

2003. Série C Nº 100, par. 135 e Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú. Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 8 de julho de 2004. Série C Nº 110, par. 170. 
15 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, supra, par. 

197 e Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, 

par. 73. 
16 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, par. 

126. 
17 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, 

supra, par. 116. 
18 Idem. e Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2012 Série C Nº 2, par 131-135. 
19 Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, 

supra, par. 116 e Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana. Sentença 

de 8 de setembro de 2005. Série C Nº 130, par. 143. 
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Além disso, podemos estabelecer que a partir das suas 

interpretações, até dezembro de 2012, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos definiu como direitos reconhecidos às crianças, 

como elementos dessa proteção especial na sua enumera 

jurisprudência e a partir do conteúdo de todas as normas antes 

referidas, o seguinte: 

 O Estado deve apoiar e fortalecer a família, adotando 

as medidas necessárias para que esta possa cumprir a 

sua função natural em relação à criança
20

.  

 O Estado deve preservar e favorecer a permanência 

da criança no seu núcleo familiar, a menos que 

existam razões determinantes para separá-la da sua 

família, em função do seu interesse superior. A 

separação deve ser excecional e, de preferência, 

temporária
21

.  

 O Estado, para o cuidado das crianças, deve recorrer a 

instituições que disponham de pessoal adequado, 

instalações suficientes, meios idóneos e experiência 

comprovada neste tipo de tarefas22. 

 O respeito do direito à vida, em relação às crianças, 

engloba não apenas as proibições, entre elas, da 

privação arbitrária, estabelecidas no artigo 4 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas 

também abrange a obrigação de tomar as medidas 

necessárias para que as crianças se desenvolvam com 

dignidade
 23

. 

 A verdadeira e plena proteção das crianças significa 

que estas devem desfrutar amplamente de todos os 

seus direitos, entre eles os económicos, sociais e 

 
20 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, 

supra, par. 137.  
21 Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, supra, par. 187. 
22 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, 

supra, par. 116. 
23 Idem 
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culturais, consagrados em diversos instrumentos 

internacionais
24

.  

 Os Estados Partes da Convenção Americana têm o 

dever, nos termos dos artigos 19 e 17, conjugados 

com o artigo 1.1 da mesma, de tomar todas as 

medidas positivas para assegurar a proteção das 

crianças contra maus tratos, quer seja na sua relação 

com as autoridades públicas ou nas relações inter-

individuais ou com as entidades não estatais
25

.  

 Nos processos judiciais ou administrativos que 

envolvam direitos das crianças devem ser observados 

todos os princípios e normas do devido processo legal. 

Isto engloba as regras correspondentes a um juiz 

natural –competente, independente e imparcial–, 

duplo grau de jurisdição, presunção de inocência, 

contraditório e audiência e defesa, tendo em conta as 

particularidades decorrentes da situação específica das 

crianças e que se projetam razoavelmente, entre 

outras matérias, sobre a intervenção pessoal destes 

processos e as medidas de proteção que seja 

indispensável adotar no desenvolvimento destes
26

. 

 Os menores de 18 anos a quem seja atribuída uma 

conduta de delito têm de ficar sujeitos a órgãos 

judiciais diferentes dos correspondentes aos maiores 

de idade. As características da intervenção que o 

Estado deve ter no caso dos menores infratores 

devem refletir-se na integração e no funcionamento 

destes tribunais, assim como na natureza das medidas 

que podem adotar
27

. 

 A conduta que deu origem à intervenção do Estado 

nos casos aos quais se refere o ponto anterior deve 

estar descrita na lei penal. Outros casos, como os de 

 
24 Idem 
25 Idem 
26 Idem 
27 Idem 
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abandono, desamparo, risco ou doença, têm de ter 

um tratamento diferente do que é dado aos processos 

aplicáveis a quem comete uma conduta típica. No 

entanto, nestes casos é necessário observar, 

igualmente, os princípios e as normas do devido 

processo legal, tanto no que corresponde aos 

menores, como no que corresponde a quem exerce 

direitos em relação a estes, derivados do estatuto 

familiar, tendo em conta as condições específicas das 

crianças
28

. 

 É possível utilizar formas alternativas de resolução de 

litígios que envolvam as crianças, no entanto, é 

necessário regular com especial cuidado a aplicação 

destas formas alternativas para que não alterem ou 

diminuam os seus direitos
29

. 

 A referida jurisdição especial para crianças em conflito 

com a lei, bem como as suas leis e procedimentos 

correspondentes, devem caracterizar-se, entre outros, 

pelos seguintes elementos: 1) em primeiro lugar, a 

possibilidade de tomar medidas para tratar estas 

crianças sem recorrer a processos judiciais; 2) no caso 

de um processo judicial ser necessário, este tribunal 

irá dispor de várias medidas, tais como 

aconselhamento psicológico para a criança durante o 

procedimento, controlo em relação à forma de registar 

o depoimento da criança e regulamentação da 

publicidade do processo; 3) irá dispor também de uma 

margem suficiente para o exercício de faculdades 

discricionárias nas diferentes etapas dos processos e 

nas diferentes fases da administração de justiça de 

crianças; e 4) os que exerçam estas faculdades devem 

estar especialmente preparados e capacitados sobre 

os direitos humanos da criança e em psicologia infantil 

para evitar qualquer abuso da discricionariedade e 

 
28 Idem 
29 Idem 
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para garantir que as medidas ordenadas em cada caso 

sejam idóneas e proporcionais
30

. 

 as medidas de proteção do artigo 19 da Convenção 

Americana incluem a não discriminação, a assistência 

especial às crianças privadas do seu ambiente familiar, 

a garantia da sobrevivência e o desenvolvimento da 

criança, o direito a um nível de vida adequado e a 

reinserção social de todas as crianças vítimas de 

abandono ou exploração
31

. 

 A detenção de menores deve ser excecional e pelo 

período mais breve possível
32

, devendo as crianças 

privadas da liberdade estar separadas dos adultos e 

ter uma supervisão especial periódica no âmbito da 

saúde e da implementação de programas de 

educação
33

. 

 Os requisitos exigidos para provar o nascimento no 

território têm de ser razoáveis e não podem 

representar um obstáculo para o acesso ao direito à 

nacionalidade
34

. 

 A especial vulnerabilidade pela sua condição de 

criança torna-se ainda mais evidente numa situação 

de conflito armado, o que significa que o estado deve 

dar uma proteção ainda mais reforçada a estes 

casos
35

. 

 Para o desenvolvimento pleno e harmonioso da sua 

personalidade, as crianças indígenas, de acordo com a 

sua cosmovisão, de preferência, devem formar-se e 

crescer no seu meio natural e cultural, já que 

possuem uma identidade distintiva que os liga à sua 

 
30 Cfr. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs Paraguay, supra, par. 211. 
31 Cfr. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, supra, 

par. 196. 
32 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, supra, par. 169. 
33 Cfr. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs Paraguay, supra, par. 172. 
34 Cfr. Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, supra, par. 171. 
35 Cfr. Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia. Sentença de 1 de julho de 2006 

Série C Nº 148, par. 246. 
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terra, cultura, religião e idioma. Desta forma, é uma 

obrigação promover e proteger o direito das crianças 

indígenas a viver de acordo com a sua própria cultura, 

a sua própria religião e o seu próprio idioma
36

. 

 A obrigação geral dos Estados de promover e proteger 

a diversidade cultural inclui a obrigação especial de 

garantir o direito à vida cultural das crianças 

indígenas
37

. 

 A perda de práticas tradicionais, como os ritos de 

iniciação feminina ou masculina e as línguas da 

comunidade indígena e os prejuízos derivados da falta 

de território, afetam, de forma particular, o 

desenvolvimento e identidade cultural das crianças de 

uma comunidade indígena ao não poderem 

desenvolver essa relação especial com o seu território 

tradicional e essa forma de vida própria da sua cultura 

se não forem implementadas as medidas necessárias 

para garantir o usufruto destes direitos
38

.  

 Os Estados têm de garantir que a pessoa seja 

registada com o nome escolhido por ela ou pelos seus 

pais, de acordo com o momento do registo, sem 

nenhum tipo de restrição ou de interferência na 

decisão de escolha do nome e, depois da pessoa estar 

registada, que seja possível preservar e restabelecer o 

seu nome e apelido
39

. 

 A separação dos pais biológicos põe em risco a 

sobrevivência e o desenvolvimento das meninas, 

sobrevivência e desenvolvimento que o Estado deve 

garantir
40

. 

 
36 Cfr. Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, supra, par. 167 e 169 e Corte IDH. Caso 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs Paraguay. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24  

de agosto de 2010 Série C Nº 214, par. 261. 
37 Cfr. Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, supra, par. 168 e Corte IDH. Caso Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay, supra, par. 262. 
38 Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay, supra, par. 263. 
39 Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay, supra, par. 127. 
40 Cfr. Ibidem., par. 130. 
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 As crianças exercem os seus direitos de forma 

progressiva à medida que desenvolvem um maior 

grau de autonomia pessoal
41

. 

 As crianças têm de ser informadas sobre o direito a 

serem ouvidas diretamente ou através de um 

representante, se assim o desejarem. Sobre isto, nos 

casos em que existam conflitos de interesses entre a 

mãe e o pai, o Estado deve garantir, se possível, que 

os interesses do menor de idade sejam representados 

por alguém alheio a este conflito
42

.  

 Em todos os processos não é suficiente ouvir a 

criança, as opiniões desta têm de ser tidas em 

consideração, de forma séria, a partir do momento em 

que a criança é capaz de formar um julgamento 

próprio, o que implica que as opiniões da criança 

sejam avaliadas caso a caso
43

. 

 Os procedimentos administrativos e judiciais que se 

referem à proteção dos direitos humanos de pessoas 

menores de idade, principalmente aqueles processos 

judiciais relacionados com a adoção, a guarda e a 

tutela de crianças que se encontram na sua primeira 

infância, devem ser tratados com uma diligência e 

celeridade excecionais por parte das autoridades
44

. 

 Na falta de um dos pais, as autoridades judiciais têm a 

obrigação de procurar o pai ou a mãe ou outros 

familiares biológicos
45

. 

 A identidade, apesar de não ser um direito exclusivo 

das crianças, tem uma importância especial durante a 

infância
46

. 

 
41 Cfr. Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 

de fevereiro de 2012. Série C Nº 239, par. 199. 
42 Idem 
43 Ibidem., par. 200. 
44 Cfr. Corte IDH. Caso Forneron e hija vs Argentina, supra, par. 51 e Corte IDH. Caso Furlan 

y Familiares vs Argentina, supra, par. 127. 
45 Ibidem, par. 119. 
46 Cfr. Caso Contreras y otros vs El Salvador, supra, par. 113 e Corte IDH. Caso Forneron e hija vs 
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 As obrigações reforçadas dos Estados em relação as 

crianças portadoras de deficiência, são: i) “[o]s 

Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias 

para assegurar às crianças com deficiência o pleno 

exercício de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais, em igualdade de oportunidades com as 

restantes crianças”; ii) “[e]m todas as ações relativas 

às crianças com deficiência, o interesse superior da 

criança terá uma consideração primordial” e iii) “que 

as crianças com deficiência tenham o direito de 

expressar livremente a sua opinião sobre todos os 

assuntos que lhes digam respeito, tenham a sua 

opinião devidamente valorizada de acordo com sua 

idade e maturidade, em igualdade de oportunidades 

com as demais crianças, e recebam atenção adequada 

à sua deficiência e idade, para que possam exercer 

esse direito”
47

. 

 

A partir do exposto anteriormente, podemos concluir que os direitos humanos 

reconhecidos no sistema interamericano de direitos humanos às crianças são todos 

os direitos humanos já reconhecidos para qualquer ser humano, mas com a adição 

de uma proteção especial, além de todos aqueles que, incluídos nos instrumentos 

interamericanos ou com origem noutro sistema de proteção, reconhecem 

expressamente uma proteção especial às pessoas que ainda não fizeram 18 anos, ao 

formar todas essas normas o corpus juris que a Corte Interamericana reconheceu 

como integrantes do artigo 19 da Convenção Americana. 

 

6. O INTERESSE SUPERIOR DA INFÂNCIA NO 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS 

O interesse superior da infância é um princípio que sem estar 

expressamente reconhecido nas normas que integram o sistema 

interamericano de direitos humanos, foi adotado neste a partir da 

interpretação que a Corte Interamericana fez do artigo 19 da 

Convenção Americana, principalmente devido à formação do 

corpus juris que foi mencionado na secção anterior. 

 

 Argentina, supra, par. 123. 
47 Cfr. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina, supra, par. 136. 
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A expressão “interesse superior da criança” foi originalmente 

consagrada no artigo 3 da Convenção sobre os Direitos da Criança 

e implica que o desenvolvimento desta e o exercício pleno dos seus 

direitos têm de ser considerados como critérios orientadores para o 

desenvolvimento de normas e a aplicação destas em todos os 

pontos relacionados com a vida da criança
48

. 

 

O interesse superior da infância, de uma forma muito simples, poderia traduzir-se 

na proteção especial, reforçada, que todos os direitos humanos devem ter quando 

se trata das crianças. A necessidade de satisfação de todos os direitos das crianças, 

a que o Estado é obrigado e irradia efeitos na interpretação de todos os restantes 

direitos da Convenção quando o caso se refere a menores de idade
49

. 

 

Embora nem sempre seja fácil compreender e determinar o 

que implica exatamente o “interesse superior”, é possível afirmar 

que, por exemplo, quando as alegadas vítimas de violações dos 

direitos humanos são crianças, isso exige a aplicação de um 

padrão mais elevado para a classificação de ações que atentam 

contra si
50

. Também, significa a adoção de certas medidas 

específicas com o objetivo de que gozem efetivamente destes 

direitos e garantias
51

, os quais variam em função das 

circunstâncias particulares do caso e da condição pessoal das 

crianças
52

 e das características particulares da situação na qual 

esteja a criança
53

. 

Apesar desta análise, também é importante estabelecer o 

que não é o “interesse superior da infância” ou, melhor dito, o 

que não se pode fazer sob o apoio deste. Neste sentido, a Corte 

 
48 Cfr Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02,  

supra, par. 61. 
49 Cfr. Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, supra, par. 184; Corte IDH. 

Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, supra, par. 134; e Corte IDH, Condición 

Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, supra, par 56, 57 e 60. 
50 Cfr. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, supra, 

par. 170. 
51 Cfr. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs Paraguay, supra, par. 209; e Corte 

IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinião Consultiva OC-17/02, supra, par. 

98. 
52 Cfr. Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, supra, par. 166. 
53 Cfr. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina, supra, par. 126. 
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Interamericana estabeleceu que o interesse superior da criança 

não pode ser utilizado para negar o direito do seu progenitor em 

virtude do seu estado civil, em benefício daqueles que contam com 

um estado civil que se ajusta a um determinado conceito de 

família
54

. Como também não se pode invocar o interesse superior 

da criança para legitimar a inobservância de requisitos legais, a 

demora ou erros nos processos judiciais
55

.  

O interesse superior da infância não pode servir de apoio 

para anular ou eliminar os direitos humanos de outra pessoa, 

porque embora, essa proteção especial implique em todo o caso e 

de acordo com cada circunstância a predominância, prioridade ou 

melhor posição dos direitos da criança, isto não pode, por mais 

que seja relevante, fazer com fiquem sem sentido, sem conteúdo, 

os direitos de outra pessoa. Assim, por exemplo, num processo 

penal, o interesse superior da criança implica um conjunto de 

medidas e condições para assegurar a melhor participação deste 

de acordo com as suas circunstâncias particulares, isto nunca pode 

significar a anulação e distorção dos princípios básicos do direito de 

defesa ou dos direitos das vítimas; mas apenas a limitação ou 

ajuste necessário destes para garantir os direitos das crianças, mas 

nunca a destruição, negação total de outros direitos. 

O interesse superior da infância implica respeitar e garantir 

os direitos humanos das pessoas menores de 18 anos, tendo em 

conta as suas circunstâncias concretas, dando em cada caso a 

proteção especial que necessitem para exercer os seus direitos 

sem serem danificados outros direitos que, da mesma forma, estas 

têm reconhecidos com esta proteção especial. 

Por fim, tudo isto significa, tal como foi dito pela Comissão e 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, todas as 

violações dos direitos das crianças implicam necessariamente uma 

responsabilidade agravada, uma grave violação dos direitos 

humanos, onde quer que aconteça. 

 

 

 
54 Cfr. Corte IDH. Caso Forneron e hija vs Argentina, supra, par. 99. 
55 Ibidem, par. 105. 
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ASSEGURANDO O GOZO DOS DIREITOS EM 

CONDIÇÕES DE IGUALDADE: DIREITOS 

HUMANOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

– CONTEXTO GERAL 

 

José Claudio Monteiro de Brito Filho
1
 

 

Resumo 

Texto que discute os mecanismos necessários para o gozo, pelas pessoas com 

deficiência, de seus direitos. Está fundamentado, especialmente, na Convenção da 

ONU sobre os Direitos das Pessoa com Deficiência, e está dividido em quatro itens. 

O primeiro serve como contextualização, e explica o desenvolvimento do estudo. O 

segundo discute a denominação conferida aos integrantes desse grupo vulnerável, 

e explora aspectos da conceituação oferecida pela Convenção da ONU a respeito de 

pessoas com deficiência. O terceiro item trata da discriminação e dos fenômenos 

psicológicos e antropológicos que lhe dão origem. Por fim, o quarto item é dedicado 

ao principal objetivo do texto, que é expor os modelos de combate à discriminação 

dos integrantes dos grupos vulneráveis, com destaque para as pessoas com 

deficiência, terminando com uma discussão a respeito de acessibilidade, com foco 

final na questão da educação. 

 

1. CONTEXTUALIZANDO A DISCUSSÃO 

 Dificilmente serão encontrados, ao longo da História, 

integrantes de grupo vulnerável que tenham sido mais 

discriminados do que as pessoas com deficiência. 

 Mesmo após o período em que eram, simplesmente, 

eliminadas, as pessoas com deficiência sempre tiveram — e ainda 

têm — convivência bastante complicada com os outros integrantes 

da sociedade, que às vezes as excluem com base na falsa crença 

de que são todas incapazes para os atos da vida, às vezes tão 

somente as repudiam pelas suas diferenças
2
. 

 
1 Doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP. Professor do Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade Federal do Pará. 
2 Observemos, como lembra Miguel Ángel Cabra de Luna, na Apresentação do livro Derechos humanos 

de las personas con discapacidad: la Convención Internacional de las Naciones Unidas (2007, p. 13), 

que se estima que 10% da população mundial enquadra-se como pessoa com deficiência. 
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 Hoje, todavia, essa ainda comum exclusão já pode ser 

contrabalançada por uma série de institutos que buscam o oposto: 

a inclusão social das pessoas com deficiência, e que são reflexo, 

como está no Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011, p. 3), 

ao mesmo tempo, da organização das pessoas com deficiência, e 

da tendência de se considerar a deficiência como uma questão de 

direitos humanos. 

  

Nossa intenção, nesse breve texto, é discorrer a respeito desses institutos que, ao 

fim, têm como objetivo permitir que as pessoas com deficiência tenham o mesmo 

acesso que as demais pessoas aos bens necessários para uma vida com dignidade. 

 

E essa conclusão, feita já no início do texto, é importante, 

pelo que justifica, desde logo, uma explicação: a criação de 

mecanismos que possibilitem aos integrantes dos grupos 

vulneráveis, dentre eles o composto pelas pessoas com deficiência, 

um acesso diferenciado, não significa a criação de privilégios ou 

assemelhados; significa, apenas, a criação de condições para o 

exercício de direitos e para o acesso aos bens valiosos da vida em 

condições de igualdade. 

Antes, porém, de discorrer a respeito dos institutos acima 

aludidos, vamos fazer, em itens sequenciais, uma singela 

discussão a respeito de dois aspectos que são importantes para a 

compreensão dos modelos e das ações que vamos apresentar 

como importantes para a inclusão das pessoas com deficiência. 

Primeiro vamos discutir quem deve ser considerada pessoa 

com deficiência, para que não restem dúvidas a respeito de quem 

são os integrantes desse grupo vulnerável. Depois, vamos tentar 

compreender o que é a discriminação, e quais são os fenômenos 

que lhe dão origem. 

2. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – DENOMINAÇÃO, 

DEFINIÇÃO E ABRANGÊNCIA 

Embora o senso comum nos indique a aparente facilidade de 

determinar quem são as pessoas com deficiência, esse é um erro 

básico todos os dias cometido. 

E ele tem consequência que pode ser nefasta, e que deve 

ser, desde logo, indicada. Como os atos nomativos, internos e 
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internacionais, nos mais recentes anos, têm criado uma série de 

instrumentos para a proteção das pessoas com deficiência, é óbvio 

que é preciso identificar os integrantes desse grupo, e com a maior 

precisão possível. 

É que, uma identificação por demais restritiva poderá deixar 

de fora do âmbito de proteção das normas pessoas que necessitam 

delas para ter acesso a bens valiosos. De outra banda, uma 

identificação elástica, que amplie demais os sujeitos protegidos, 

pode desproteger os integrantes do grupo que mais precisam de 

suporte para ter seus direitos respeitados, em prol de quem não 

tem necessidade desse apoio
3
. 

O ponto de partida para toda essa discussão deve ser a 

definição que prepondera, hoje, em todo o mundo, a respeito de 

quem seja pessoa com deficiência, e que se encontra no artigo 1º, 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), assinada em Nova York em 

30 de março de 2007, que preceitua: 

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas4. 

 

Essa definição, começando com a primeira questão a debater 

neste item, já inicia indicando qual a denominação adotada pela 

ONU, que é pessoas com deficiência, o que, a propósito, ecoa os 

reclamos dos integrantes desse grupo vulnerável contra 

denominações que não expressam, com fidelidade, sua real 

 
3 Um exemplo retirado da atuação do Ministério Público do Trabalho, no Brasil, dá uma boa ideia 

do que se está afirmando. Como a legislação brasileira é extremamente ampla em relação à 

caracterização das pessoas com deficiência auditiva, sempre foi comum que os empregadores, 

neste País, contratassem preferencialmente deficientes auditivos no grau mais leve possível, para 

cumprir o programa previsto em lei de ação afirmativa que impõe a contratação de pessoas com 

deficiência nas empresas com mais de 100 empregados, em detrimento da contratação de outros, 

com deficiências que impõem maiores custos para a construção de ambientes verdadeiramente 

inclusivos, como cadeirantes e deficientes visuais. Ver a respeito, por exemplo, em Brito Filho 

(2011).   
4 Ver essa versão, que é a oficial em português, em  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em 5 de 

março de 2013.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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condição, como algumas já utilizadas no passado, para todos os 

integrantes do grupo, como “incapazes”, ou para parte deles, 

como “excepcionais”, que serviam para designar as pessoas com 

deficiência mental. Elimina, também, denominação que foi utilizada 

preferencialmente no Brasil “pessoa portadora de deficiência”, e 

que até hoje é a que consta da Constituição desse País
5
. A esse 

respeito, entende Araujo (2011) que a denominação “pessoa 

portadora de deficiência” não é mais adequada porque essas 

pessoas não portam, não conduzem uma deficiência, sendo correto 

o entendimento do autor, pois não se leva ou carrega a deficiência, 

tem-se a deficiência. 

Observemos que a denominação adotada, de pessoas com 

deficiência, não se confunde com outra, às vezes utilizada como 

sinônimo, que é de pessoa com necessidades especiais. É que 

esta, pensamos ser claro, abrange uma generalidade de casos, 

sendo as pessoas com deficiência somente algumas das pessoas 

alcançadas pela ideia que pessoa com necessidades especiais 

expressa. 

São pessoas com necessidades especiais todas aquelas que, 

em dado momento, de forma permanente ou temporária, às vezes 

somente pela falta de mínimos recursos financeiros para correções, 

têm dificuldades ou restrições de acesso a determinados bens, 

direitos, oportunidades e/ou espaços. 

Por exemplo, uma mulher grávida pode ter restrições de 

acesso a determinado local, pela dificuldade, temporária, de subir 

escadas, com consequências negativas as mais variadas. Nesse 

 
5 Pessoa portadora de deficiência é a denominação que consta, também, na versão oficial em 

português da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, adotada no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), e promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 

2001, da Presidência da República. A propósito desta Convenção, entendemos que ela, não 

obstante, no artigo 1, item 1, disponha que o “termo ‘deficiência’ significa uma restrição física, 

mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer 

uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e 

social”, não deve ser lida como estabelecendo uma concepção dissonante da convenção da ONU 

sob análise. É que a noção de impedimento de longo prazo é compatível com a ideia de ser a 

deficiência permanente ou transitória, apenas neste último caso não podendo ser de curta 

duração. Da mesma forma, nas duas convenções é possível fazer a relação entre a deficiência e as 

barreiras ou obstáculos que lhe dão essa feição (de deficiência). 
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espaço de tempo que durará a gravidez, é claramente pessoa com 

necessidades especiais, mas, jamais, pessoa com deficiência. 

Da mesma forma aquele que, por ter miopia em grau 

elevado, e por não contar com recursos financeiros, tem grandes 

dificuldades de enxergar. Nesse caso, suas restrições de acesso a 

uma condição de igualdade com as demais pessoas poderiam 

simplesmente desaparecer com o uso de lentes corretivas, ou, 

melhor ainda, com a realização de cirurgia. 

A esse respeito, na mesma linha que adotamos acima, 

entende Fonseca (2006, p. 270) que “[a] expressão ‘pessoa com 

necessidades especiais’ é um gênero que contém as pessoas com 

deficiência, mas também acolhe os idosos, as gestantes, enfim, 

qualquer situação que implique tratamento diferenciado”. 

Ainda a respeito da terminologia, cumpre-nos observar que 

MACHADO (1998, p. 17)) utiliza, em texto em Espanhol, três 

denominações distintas, cada uma delas com seu próprio 

significado: deficiencia, que significa uma condição que gera 

limitações, e que a pessoa tem de forma congênita ou adquirida; 

discapacidad, que seria o seu resultado, e que pode gerar 

limitações nos graus severo, moderado ou leve, e minusvalia, que 

é uma condição de caráter social, decorrente do juízo, da 

apreciação, da imagem ou do preconceito a respeito da pessoa 

com deficiência e de seu entorno social imediato. 

Devemos observar no entanto que, para a designação dos 

integrantes do grupo vulnerável de que estamos tratando, a 

denominação utilizada em espanhol pela Organização das Nações 

Unidas é personas com discapacidad, como consta, de forma 

expressa na versão nessa língua da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (Convención Sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad)
6
, sendo essa denominação que 

deve corresponder à denominação pessoas com deficiência, em 

português. 

 

 

 

 
6 Ver, por exemplo, em  

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf. Acesso em 5 de março de 2013. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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 Quanto à definição e abrangência, a partir do conceito acima transcrito, da 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é conveniente ressaltar que 

ela, apesar de poder incluir uma gama ampla de pessoas, superando legislações por 

demais restritivas, o faz a partir de um elemento que deve ser levado em 

consideração, que é o que se denomina de “impedimento de longo prazo”, 

eliminando, portanto, impedimentos temporários, de curta ou média duração, e a 

partir de deficiências de “natureza física, mental, intelectual ou sensorial”. 

Note-se também, na definição, a importância dada às barreiras, que não devem ser 

entendidas somente no aspecto físico, mas também no aspecto comportamental, 

atitudinal, que podem obstar a participação “plena e efetiva” das pessoas com 

deficiência na sociedade, ou, como temos preferido, obstar o acesso das pessoas 

com deficiência aos bens fundamentais, e por isto valiosos, da pessoa. 

  

Cabe ainda registrar, como verificamos com Luna e outros 

(2007, p. 64-65), que a definição conferida pela Convenção da 

ONU resulta, exatamente, dessa interação entre as deficiências e 

as barreiras “debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva em la sociedad, em igualdad de 

condiciones com las demás”, não sendo, todavia, uma definição 

fechada, ao abrir espaço para incluir pessoas que, habitualmente, 

não estão enquadradas em uma concepção mais rígida de pessoas 

com deficiência. Indicam ainda os autores a preferência, feita pela 

convenção da ONU, pelo modelo social de deficiência, “al asumir 

que la discapacidad resulta de la interación com barreras debidas a 

la actitud y al entorno”. 

 A esse respeito, a Organização Mundial de Saúde (OMS), no 

Informe já indicado (2011), acredita que é possível promover um 

modelo que represente um equilíbrio viável entre os modelos 

médico e social, e que denomina de “modelo bio-psicosocial”. É 

que, para a OMS, “la discapcidad debería verse como algo que no 

es ni puramente médico ni puramente social”, devendo haver um 

enfoque que dê peso adequado aos diversos aspectos da 

deficiência. 

3. A DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 As pessoas com deficiência, ao longo dos tempos, foram 

sistematicamente discriminadas, fosse ou não esse comportamento 

tolerado pelas normas jurídicas. 

 Neste item, para que tenhamos a exata compreensão da 

discriminação que sofrem as pessoas com deficiência, vamos 
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discutir alguns fenômenos que dão origem ao comportamento 

discriminatório, e que se situam no âmbito das relações sociais, 

mas que estão, antes de sua exteriorização, fora do ambiente 

próprio das normas jurídicas. 

 São categorias ou fenômenos estudados pela psicologia, 

dentro do que se convencionou chamar de percepção de pessoas, 

e que têm relação com a forma como as percebemos (as pessoas). 

Esses fenômenos, deve ser salientado, são importantes para o 

nosso estudo porque é deles que decorre a discriminação, esta sim 

uma categoria jurídica de análise, ou, para ficar, na questão 

debatida, mais claro, uma categoria que pode ser definida e, 

principalmente, ordenada pelas normas jurídicas. 

Tratando primeiro, todavia, dos fenômenos acima aludidos, 

são eles: o estigma, o estereótipo e o preconceito.  

O estigma é caracterizado como uma marca real, física ou de 

natureza comportamental, e que leva as pessoas a perceber 

negativamente o outro, o que pode levar à sua rejeição ou à sua 

exclusão. 

Para Goffman (1988), os estigmas classificam-se em: 

abominações do corpo; culpas de caráter individual; e estigmas 

tribais. As abominações são as marcas físicas, como a falta de um 

braço ou uma perna, ou como deformidade de qualquer natureza; 

as culpas estão relacionadas ao aspecto comportamental, como o 

homossexualismo, o comportamento radical em suas várias formas 

etc.; e os estigmas tribais dirigem-se aos integrantes de grandes 

grupos, estigmatizados em razão de raça, etnia, nacionalidade, 

religião, entre outros. 

Note-se que as culpas de caráter individual de que fala 

Goffman não estão relacionadas a uma noção maniqueísta de certo 

ou errado, mas sim estão mais ligadas ao que, na antropologia, 

denomina-se “comportamento desviante”, e que pode ser 

singelamente compreendido com a adoção de um comportamento 

que diverge do habitualmente aceito em determinada 

comunidade
7
.  

 
7 A esse respeito sugerimos ver Velho (1985). 



 

80 

Assegurando o gozo dos direitos em condições de igualdade 

No caso das pessoas com deficiência, quando são 

estigmatizadas, o usual é que o sejam a partir do que Goffman 

denomina de abominações do corpo. 

Já o estereótipo consiste em imputar determinadas 

características aos integrantes dos grupos específicos, de forma 

que a eles seja dirigida uma análise negativa, como leciona 

Rodrigues (1988). Aqui não importa se a característica é real ou 

não, pois o que importa é sua capacidade geradora de uma 

avaliação negativa
8
. 

Entender, como ainda é comum, que as pessoas com 

deficiência, somente por esta condição, não são aptas ao 

aprendizado, ou ao trabalho, é um estereótipo, e, nesse caso, 

baseado em uma noção via de regra falsa, pois o mais comum é 

que as duas atividades possam ser desempenhadas pelas pessoas 

com deficiência, o que somente não ocorrerá em poucos casos. 

Por fim, o preconceito é o terceiro fenômeno psicológico a 

contribuir para a discriminação. Aliás, podemos dizer que, na 

esfera não jurídica, é o fenômeno que, diretamente, conduz à 

discriminação. Mais amplo dos três fenômenos, o preconceito é, 

aproveitando a lição de Aroldo Rodrigues, “atitude negativa, 

aprendida, dirigida a um grupo determinado” (1988, p. 220-221). 

Nesse sentido, ele é produto do meio social. As pessoas não 

nascem preconceituosas, aprendem a ser preconceituosas. 

Desses fenômenos decorre a discriminação, que temos 

convencionado chamar de “preconceito exteriorizado” (BRITO 

FILHO, 2002), porque é isso que ela representa, ou seja, a 

transposição, para o mundo exterior, em forma de ação ou 

omissão, da visão preconceituosa, negativa, a respeito de pessoas 

ou grupos. 

Em matéria de trabalho ela está definida no artigo 1º, “a” e 

“b”, da Convenção nº 111, da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, que, em síntese, define discriminação no trabalho 

 
8 Nem sempre é simples distinguir o estigma do estereótipo. Para tentar uma diferenciação, 

vejamos o caso da discriminação racial contra os negros, tão presente e ao mesmo tempo tão 

negada, por exemplo, na sociedade brasileira: se alguém rejeita outrem porque se trata de uma 

pessoa negra, ou seja, por uma característica própria, decorrente, por exemplo, da cor da pele, 

isso é um estigma; por outro lado, se esse alguém faz isso baseado na falsa crença de que “todo 

negro é preguiçoso”, isso é um estereótipo. 
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como qualquer distinção, exclusão ou preferência, decorrente de 

qualquer motivação, e que tenha como objetivo destruir ou alterar 

a igualdade de oportunidades em matéria de emprego ou 

profissão.  

 

A partir dessa definição, ainda com um objeto restrito, podemos ampliar a ideia, 

afirmando que, qualquer ação ou omissão de uma pessoa, intencional ou não, 

consciente ou não, que concretamente viole o princípio da igualdade e implique 

exclusão deve ser considerada discriminação. 

 

Importante observar, a respeito da discriminação, que ela 

somente surte seus efeitos quando quem discrimina, sujeito ativo, 

pode sujeitar quem é discriminado, sujeito passivo. É que, “[s]e 

não é possível impor a conduta..., a discriminação não surte 

efeitos, ou, pelo menos, não os desejados” (BRITO FILHO, 2002, 

p. 16). 

 No caso das pessoas com deficiência, em razão de 

limitações que usualmente possuem, e que já são, por si, capazes 

de criar restrições para sua vida em sociedade, essa sujeição é 

mais fácil de ocorrer. 

 É por isso que, como veremos no item seguinte, quando se 

pensa nos instrumentos jurídicos para combater a discriminação — 

e que têm natureza impositiva, ao contrário dos instrumentos 

sociais —, no caso das pessoas com deficiência há necessidade de 

criar condições, também, para que as limitações, dos pontos de 

vista interno e externo, sejam neutralizadas, ou, ao menos, 

minoradas. 

4. MODELOS DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO: A 

QUESTÃO ESPECÍFICA DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

Como já afirmamos (BRITO FILHO, 2012), o combate às 

práticas discriminatórias, desde que foi iniciado
9
, pode ocorrer, 

basicamente, de duas formas, pela pura e simples adoção de 

normas que vedem e reprimam a discriminação, ou pela adoção de 

 
9 Ou seja, desde que a desigualdade deixou de ser regra prevista no ordenamento jurídico dos 

países. Para melhor compreensão, observe-se o caso brasileiro, em que a escravidão negra foi 

admitida até a edição da Lei Áurea, no fim do século XIX. 
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disposições que favoreçam a inclusão de integrantes de 

determinados grupos, em prática que se convencionou chamar de 

ação afirmativa. 

 

Há, então, dois modelos. No primeiro, seguramente o mais antigo, o Estado cuida de 

editar normas que vedem as práticas discriminatórias, usualmente criminalizando 

esses atos, e impondo, também, sanções de natureza administrativa, civil e 

trabalhista. Denominamos esse modelo de repressor (BRITO FILHO, 2002). 

Ele, entretanto, deve ser entendido como modelo que se caracteriza por ser estático, 

no sentido de que, muito embora reprima a conduta discriminatória, pouco faz no 

sentido de dar às pessoas e grupos discriminados a possibilidade de serem incluídos 

na sociedade, ao não impulsioná-los nessa direção.  

Essa iniciativa pertence a outro modelo, chamado de modelo das ações afirmativas, 

que pode ser definido como “modelo de combate à discriminação que, por meio de 

normas que estabelecem critérios diferenciados de acesso a determinados bens, 

opõe-se à exclusão causada às pessoas pelo seu pertencimento a grupos 

vulneráveis, proporcionando uma igualdade real entre as pessoas” (BRITO FILHO, 

2012, p. 9).  

 

Seu objetivo, conforme afirma Gabi Wucher (2000, p. 54), é 

“assegurar a pessoas pertencentes a grupos particularmente 

desfavorecidos uma posição idêntica à dos outros membros da 

sociedade, proporcionando assim uma igualdade no exercício de 

direitos”. Na verdade, uma forma de garantir o acesso a recursos 

valiosos, em sentido amplo, e não somente direitos, em sentido 

estrito. 

Estabelecendo comparação entre as medidas que 

caracterizam o modelo da simples repressão às condutas 

discriminatórias, e as próprias do modelo das ações afirmativas, 

pode-se afirmar que a principal diferença entre os dois modelos é a 

postura ativa que se adota no segundo, postura que se caracteriza 

pela adoção, em maior ou menor grau, de condições para que as 

pessoas e grupos discriminados e, portanto, excluídos, possam 

(re)integrar-se à coletividade, e que não se encontra no primeiro 

modelo, em que o Estado apenas torna ilícitos os atos 

discriminatórios, sem, entretanto, tomar outra providência que não 

seja essa, na busca da neutralização desses atos. 

Note-se todavia que o modelo em que estão inseridas 

medidas de ação afirmativa não pode ser considerado isolado do 

simplesmente repressor, pois, naquele, medidas repressivas 

deverão estar presentes. Dessa feita, o certo será considerar o 
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modelo das ações afirmativas uma evolução do modelo repressor, 

embora com concepções distintas. Isto porque, do ponto de vista 

do comportamento do Estado e das pessoas obrigadas a ter 

determinadas condutas, a diferença entre os modelos é grande. Do 

ponto de vista dos efeitos que se pretende em um e outro modelo 

também. Ainda assim, o modelo das ações afirmativas sustenta-se 

na mesma ideia inicial do modelo repressor: a igualdade entre as 

pessoas, dando assim passo a mais, ao buscar, por meio de 

medidas variadas, permitir que os indivíduos tenham acesso a 

bens que, por diversas circunstâncias, mas que nascem da 

discriminação, lhes são negados. 

Esse passo a mais, deve ser salientado, afigura-se necessário 

para que se tenha, efetivamente, igualdade real entre as pessoas. 

De fato, o modelo que unicamente reprime, largamente utilizado, 

acaba sendo insuficiente para mudar o quadro de exclusão a que 

estão sujeitos os grupos discriminados. Como entende Elida Séguin 

(2001, p. 31), “as pessoas são diferentes e não podem ser 

tratadas com igualdade, sob pena de se cometer injustiças”, ou 

seja, nem sempre o tratamento formalmente igual a todas as 

pessoas, indistintamente, será suficiente para deixá-las em 

condições de equilíbrio, pois às vezes há diferenças entre elas que, 

somente por isso, colocam-nas em condições de desigualdade e de 

exclusão, sendo necessário implementar políticas que revertam 

esse quadro.  

Isso é, no mínimo, lógico. A situação de desequilíbrio que se 

foi estabelecendo, ao longo dos anos, mesmo que cesse a conduta 

discriminatória ostensiva, tende a se perpetuar, a não ser que 

invertida a ordem estabelecida, ou seja, favorecendo, agora, quem 

durante anos foi desfavorecido. 

Isso gera um desnível que permanece com poucas 

alterações, mesmo havendo a proibição da prática da 

discriminação de forma expressa em lei. Ele só pode ser revisto na 

hipótese de se adotarem medidas apropriadas para descompensar 

a situação presente, conduzindo as pessoas a uma condição de 

igualdade, agora não somente formal, mas de acesso aos recursos 

valiosos à disposição dos integrantes da comunidade. 
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4.1. Acessibilidade e inclusão social 

 O combate à discriminação, a partir dos dois modelos acima 

delineados, todavia, não garante às pessoas com deficiência, 

lembrando o título deste capítulo, o gozo de direitos em condições 

de igualdade. 

 É que, para os integrantes desse grupo vulnerável nem 

sempre é possível, somente reprimindo a discriminação, e/ou 

criando normas mais favoráveis de acesso a recursos valiosos, 

garantir a plena igualdade. 

 Suas limitações, das mais variadas ordens, são comumente 

uma barreira para o exercício de seus direitos, pois, a forma como 

a vida em sociedade está organizada, assim como os ambientes 

em que a vida se desenvolve, constituem obstáculos para esse 

exercício de direitos
10

. 

 

Para as pessoas com deficiência, então, é preciso mais que reprimir a conduta 

discriminatória e/ou discriminar positivamente para que possam usufruir dos 

recursos à sua disposição; é preciso que elas tenham acesso aos diversos espaços 

onde poderão usar esses recursos.  

Para isso, a primeira ideia que vem à mente é a da acessibilidade, ou, no caso 

específico, do acesso das pessoas com deficiência aos diversos espaços que 

caracterizam a vida em sociedade. Importante, para que isso ocorra, respeitar o que 

se convencionou chamar de “desenho universal” que, para a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, conforme o artigo 2, “significa a concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida 

possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto 

específico”, sem excluir as ajudas técnicas indispensáveis a determinadas pessoas. 

Importante, também, ter a consciência da importância de se terem todos os 

recursos à disposição de todos, eliminando outro tipo de barreira, que se tem 

convencionado denominar de atitudinal, já mencionada por nós acima, e que tem 

relação, especialmente, com a discriminação.  

 

 Essa ideia de acesso a recursos, relembramos, pode conter 

pelo menos dois sentidos: de inserção e de inclusão. 

 Na primeira, a inserção, também denominada de 

integração, as ações são adotadas no sentido que vai da pessoa 

com deficiência para o meio, ou seja, são pensadas formas de 

possibilitar à pessoa com deficiência o acesso aos diversos 

 
10 O Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011, p. 4), indica a respeito que, “[l]os ambientes 

inaccesibles crean discapacidad al generar barreras que impiden la participación y la inclusión”. 
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ambientes humanos, independentemente de como são 

construídos. 

 Na segunda, a inclusão, que é considerada hoje a forma 

preferencial, o sentido, pode-se dizer, é o inverso. Pensa-se no 

meio de forma que ele seja construído de maneira que seja 

acessível para todos, o que inclui as pessoas com deficiência; isto é 

o que se denomina de ambiente inclusivo. 

 A própria noção de desenho universal, acima referida, leva 

em consideração a concepção prevalecente de inclusão social, 

definida por Sassaki (1997, p. 41), em noção que está focada nas 

pessoas com deficiência “como o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade”, devendo ser 

repetida a ressalva feita acima, da própria Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência, de que isso não exclui práticas 

localizadas, voltadas a pessoas e/ou grupos específicos, por meio 

das chamadas ajudas técnicas. 

 Deve ser feita, ainda, outra ressalva: a de que a ênfase 

dada acima ao acesso ao meio físico não esgota a noção de que a 

inclusão ocorre, também, quando a sociedade elimina as barreiras 

atitudinais ou comportamentais erguidas contra o exercício dos 

direitos pelas pessoas com deficiência. 

 O que é importante é possibilitar o acesso das pessoas com 

deficiência a todos os espaços, aqui entendidos em sentido amplo, 

tendo em mente que essa é conduta imprescindível para que seus 

direitos sejam assegurados, qualquer que seja o modelo de 

combate à discriminação adotado. 

 Um desses espaços, talvez o mais importante, seja o da 

educação e, aqui, há um debate intenso a respeito de que tipo de 

educação deve ser garantido. 

 É que, não obstante se venha optando fortemente pela 

denominada educação inclusiva, em detrimento da educação 

especial, essa questão não é tão simples
11

.  

 

 
11 Entendendo esses termos, a educação inclusiva é feita nos ambientes regulares de ensino, 

enquanto a educação especial é feita em ambientes próprios. 
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Assegurando o gozo dos direitos em condições de igualdade 

 Luna e outros (2007, p. 49-50), a propósito, registram que a Subcomissão de 

Peritos da ONU para discutir as questões relativas às pessoas com deficiência 

entendeu que se deveria partir da ideia de educação inclusiva, embora deixando 

aberta a possibilidade de haver a educação especial, mas com a preocupação de que 

esta não acabe se tornando uma causa de exclusão. 

Já a OMS, em seu Informe (2011, p. 231 e 256-257), posiciona-se pela educação 

inclusiva, entendendo que, caso seja necessário prestar serviços especializados, que 

estes ocorram dentro das unidades de ensino regular, com o aumento dos 

investimentos em infraestrutura e pessoal, principalmente, garantindo-se o apoio 

necessário às crianças com deficiência, mas, ao mesmo tempo, impedindo-se que 

sejam afastados dos demais alunos. 

E essa é a concepção que se pode extrair do artigo 24, 1 e 2, da convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência, ficando claro que a educação inclusiva é a opção 

adotada, e que os apoios para aqueles que tenham necessidades especiais devem 

fazer parte da educação proporcionada nos ambientes regulares de ensino. 

 

 Acreditamos, todavia, que a Convenção, no mencionado 

item 2,  letra “e”, que dispõe que “Medidas de apoio 

individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com 

a meta de inclusão plena”, abre a possibilidade de haver, desde 

que sempre tendo em mente a inclusão plena, parte do 

aprendizado em ambiente especial. É que, não podemos esquecer 

que, em certos casos, isso (apoio individual) será conveniente, e 

até indispensável, em casos mais limitados ainda, para que a 

criança possa desenvolver melhor as habilidades necessárias ao 

seu aprendizado, e, seguramente, é este o objetivo desejado. 
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Resumo  

A convenção das Nações Unidas sobre pessoas com deficiência representa um 

marco importante na proteção dos direitos humanos não somente porque abarca 

aquela que, talvez, é a maior minoria existente, como porque abre a possibilidade 

de repensar a própria categoria dos direitos humanos. A partir de uma breve 

análise dos direitos estabelecidos na Convenção, das observações feitas ao informe 

apresentado por um Estado e as petições individuais decididas até agora pelo 

Comitê estabelecido pela Convenção, busca-se apresentar uma visão panorâmica 

sobre a importância do sistema das Nações Unidas na proteção dos direitos das 

pessoas com deficiência.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A elaboração da Convenção das Nações Unidas sobre direitos 

das pessoas com deficiência (CDPD)1 foi não apenas uma 

necessidade para um número estimado de cerca de 600 milhões 

de pessoas deficientes no mundo. Ela foi essencialmente uma 

consequência do desenvolvimento de uma série de reflexões no 

âmbito do movimento internacional de direitos humanos: 

consolidou avanços, estimulou caminhos, sintetizou visões e 

antecipou enormes desafios. O fato de ser o primeiro tratado 

global de direitos humanos, no âmbito das Nações Unidas, do 

século XXI, torna a CDPD um ponto de inflexão no sistema 

internacional de proteção de direitos humanos e o início de uma 

nova visão sobre grupos vulneráveis no mundo.  

 
1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y Protocolo Facultativo. 

Disponível em http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf. 
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A necessidade de uma convenção desse tipo parece 

indiscutível. Ainda que algumas resoluções da Assembleia-Geral da 

ONU já tratassem dos direitos das pessoas com deficiência, 

nenhum instrumento internacional obrigatório, até então, havia 

sido dedicado ao tema.2 

A Convenção surgiu em um contexto em que muitos 

afirmavam que o movimento de criação de novos direitos já dava 

claros sinais de esgotamento. Quando a Assembleia-Geral da ONU 

decidiu pela elaboração do texto, a orientação dada aos redatores 

foi de que não fossem propriamente criados novos direitos, mas 

que direitos já existentes fossem adaptados às realidades das 

pessoas com deficiências. É certo que a criação descontrolada de 

direitos pode converter-se num exercício vazio retórico.3 Mais, 

quando em 1984, Philip Alston clamava por um “controle de 

qualidade” na criação de novos direitos, lembrava que deles 

deveriam surgir “expectativas realistas de cumprimento pelos 

Estados”.4  

 

No entanto, mesmo diante de tais reservas, há razões plausíveis para se acreditar 

que a CDPD não somente criou alguns direitos (embora em pequeno número), como 

também abriu a possibilidade para se repensar a própria categoria dos direitos 

humanos por meio dos direitos das pessoas com deficiência. 

  

Do ponto de vista da criação de novos direitos, alguns 

autores mencionam disposições como, por exemplo, direito à 

pesquisa e desenvolvimento (art. 4, 1, f), conscientização (art. 8) 

ou proteção social e redução da pobreza (art. 28, 2, b).5 Elas 

seriam verdadeiramente criadoras de direitos. Outros autores, 

como Frédéric Mégret, preferem falar no surgimento de um direito 

à autonomia das pessoas com deficiência. Ainda que essa palavra 

não se encontre definida na convenção, ela significaria a 

“habilidade de pessoas com deficiência para fazer coisas elas 

 
2 Ver KAYESS, R. and FRENCH, P., “Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review, vol. 8, 2008, p. 12. 
3 FLYNN, E., From Rhetoric to Action: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities, Cambridge University Press: Cambridge, 2011, pp. 18-19. 
4 ALSTON, P., “Conjuring up New Human Rights: A Proposal for Quality Control”, American Journal 

of International Law, vol. 78, 1984, p. 621. 
5 KAYESS, R. and FRENCH, P., ob. cit., p. 32. 
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próprias sem a assistência de outros”. Uma forte expressão desse 

direito se encontraria, por exemplo, no art. 12, 2, que estabelece 

que o gozo da capacidade jurídica deva ser reconhecido às pessoas 

com deficiência.6 

E é esse “direito à autonomia” um dos elementos que faz o 

próprio Mégret considerar que a CDPD contém talvez a semente 

que pode levar à própria reconceitualização da própria categoria 

dos direitos humanos. Isso porque, tradicionalmente, a ideia de 

direitos humanos pressupõe a ideia de autonomia individual.7 

Reconhecer um direito à autonomia a alguém significa dizer que há 

muitos seres humanos que, por circunstâncias diversas, não 

possuem ou não podem exercer sua autonomia.  

 

A autonomia, como pressuposto para o reconhecimento de direitos – e não como 

direito em si mesmo – necessita ser repensada e a CDPD auxilia no esforço. 

  

Não fosse por isso, a CDPD também desafia postulados 

tradicionais sobre a maneira de se conceber, interpretar e aplicar 

direitos humanos no plano internacional, ainda na esteira de 

Mégret. No texto da convenção, por exemplo, há direitos que 

estabelecem obrigações positivas e negativas ao mesmo tempo ou 

que se enquadrariam simultaneamente no grupo dos direitos civis 

e políticos e econômicos, sociais e culturais. A CDPD também 

identifica potenciais violadores de direitos humanos não apenas no 

Estado, como nos indivíduos. Ou ainda estabelece direitos que ao 

mesmo tempo exigem um cumprimento imediato ou progressivo 

no tempo; direitos que tanto merecem ser encarados sob a 

dimensão da prevenção como da remediação.8 

Para além da criação – e, talvez, reconceitualização, - dos 

direitos humanos, alguns elementos incorporados ao texto da 

CDPD podem ajudar a mostrar os rumos da fiscalização e do 

monitoramento das normas internacionais de direitos humanos no 

futuro, como: a maior interação com o direito interno, novas 

 
6 MÉGRET, F., “The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability 

Rights”, Human Rights Quarterly, vol. 30, 2008, pp. 510-511. 
7 Idem, pp. 513-514. 
8 Ver MÉGRET, F.. “The Disabilities Convention: Towards a Holistic Concept of Rights”, The 

International Journal of Human Rights, vol. 12, 2008, pp. 261-277. 
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formas de monitoramento ou a necessidade de produção de 

indicadores precisos para que se tenha uma melhor dimensão 

sobre como direitos afetam a vida de indivíduos.  

Neste capítulo, farei uma sucinta apresentação da estrutura 

da Convenção e do seu protocolo facultativo. Em seguida, tomarei 

dois elementos para investigar como a CDPD vem sendo aplicada 

na prática por seu principal órgão de monitoramento: o Comitê 

sobre direitos das pessoas com deficiência (Comitê). Mesmo 

sabendo que a atuação do órgão é recente, ele será aqui tomado 

como referência para que se tenha uma ideia sobre as tendências 

de estagnação ou inovação existentes no campo dos direitos das 

pessoas com deficiência. A ideia é apresentar um quadro amplo 

sobre como o tema é organizado no âmbito global e como, na 

prática, os direitos de pessoas com deficiência estão sendo 

avançados por meio da apreciação de relatórios apresentados por 

Estados partes e decisões sobre comunicações individuais. 

2. ESTRUTURA DA CONVENÇÃO E DO PROTOCOLO 

ADICIONAL 

A CDPD segue, em geral, a estrutura de outros tratados de 

direitos humanos, no âmbito das Nações Unidas, que cuidam da 

proteção dos grupos vulneráveis. Há, primeiramente, a 

apresentação de conceitos, seguida pela disposição de princípios 

gerais e obrigações gerais. Segue-se, então, o estabelecimento de 

diversos direitos aplicáveis a pessoas com deficiência, o que 

compõe a maior parte do texto. Na sequência, a Convenção dispõe 

sobre o mecanismo de fiscalização de cumprimento de suas 

disposições: o Comitê sobre direitos das pessoas com deficiência. A 

parte final é composta por artigos sobre entrada em vigor, 

reservas, denúncia, textos autênticos etc.  

Segundo comentadores da convenção, é possível identificar 

quatro temas que informam o texto, especialmente os direitos nela 

elencados: igualdade, autonomia, participação e solidariedade.9 

No âmbito da igualdade, poderiam ser enquadrados direitos 

como: igualdade e não discriminação (art. 5o), liberdade e 

segurança das pessoas (art. 14), proteção contra a exploração, a 

 
9 Ver, v.g., FLYNN, E., ob. cit., p. 13. 
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violência e o abuso (art. 16). É importante perceber que é nesse 

âmbito que operam categorias importantes para o respeito ao 

direito das pessoas com deficiência, como a necessidade de o 

Estado realizar ajustes razoáveis a fim de evitar discriminações 

contra pessoas com deficiência (art. 5, 3) ou a abertura para a 

aplicação, por parte dos Estados, de políticas de ação afirmativa 

para pessoas com deficiência (art. 5, 4). 

As disposições sobre autonomia são identificadas, por 

exemplo, no igual reconhecimento como pessoa perante a lei (art. 

12), no direito de viver de forma independente e a ser incluído na 

comunidade (art. 19) ou no respeito à privacidade (art. 22). A 

autonomia possui aqui uma forte relação com a ideia de auto-

determinação de que devem gozar as pessoas com deficiência. 

Alguns autores chegam mesmo a igualar os conceitos. É o caso de 

Gerard Quinn e Theresia Degener, para quem “o conceito de 

autonomia ou auto-determinação” “demanda que a pessoa seja 

posta no centro de todas as decisões que afetam a ele ou a ela”.10 

Frédéric Mégret, por sua vez, como já visto, dá à autonomia um 

sentido muito mais amplo. 

O terceiro tema que informa fundamentalmente a 

Convenção, a participação, pode ser encontrado em direitos como: 

acessibilidade (art. 9), acesso à justiça (art. 13), direito à 

educação e à saúde (art. 24 e 25) ou participação na vida política e 

pública (art. 29). Aqui entra em cena a maneira pela qual se dá 

visibilidade e acesso a diferentes pretensões por parte das pessoas 

deficientes. É importante perceber que na própria negociação do 

texto da Convenção permitiu-se que diversas entidades da 

sociedade civil pudessem participar aportando temas e questões. 

Por fim, a solidariedade pode ser encontrada em disposições 

como: tomada de consciência (art. 8) – o que envolve medidas 

como sensibilização da sociedade para o respeito aos direitos dos 

deficientes, lutar contra estereótipos etc. – padrão de vida 

adequado e proteção social (art. 28) ou participação na vida 

cultural, recreação, lazer e esporte (art. 30). Aqui, é importante 

 
10 QUINN, G., DEGENER, T. et al. Human Rights and Disability: The Current Use and Future 

Potential of United Nations Human Rights Instruments. United Nations: New York and Geneva, 

2002, p. 1. 
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perceber que a Convenção pretende transcender os próprios 

limites do “jurídico”. Se a definição de solidariedade como 

“decência para com os outros” ou “respeito ao ‘espírito comum’” 

pode parecer muito fluída, especialmente aos juristas, é porque o 

apelo à moralidade “sugere a retenção de um flanco aberto de 

moralidade inacabada”.11 A Convenção pretende que essa 

indefinição entre legalidade e moralidade permaneça em aberto 

em benefício das pessoas com deficiência. 

  

A CDPD contém uma importante inovação, que diz respeito à consagração explícita 

do princípio da aplicação da norma mais favorável (pro homine) em casos que a 

legislação interna ou outra norma de direito internacional (inclusive costumeira) seja 

mais favorável que o tratado na garantia de direitos a pessoas com deficiência.  

 

Trata-se do art. 4, 4. É bem verdade que o princípio pro 

homine já estava estabelecido em outros tratados de direitos 

humanos (v.g. CEDAW, art. 23) e se constitui um princípio 

hermenêutico de direito internacional dos direitos humanos.12 A 

redação do art. 4, 4, no entanto, é bastante abrangente seja 

porque incorpora possíveis antinomias entre a CDPD e quaisquer 

outras normas de direito internacional seja porque busca evitar a 

restrição ou a derrogação de direitos em virtude de tal antinomia. 

A Convenção estabelece o já mencionado Comitê para os 

direitos das pessoas com deficiência como órgão de 

monitoramento do tratado. O Comitê possui competências em 

relação a todos os Estados partes para apreciar seus informes 

periódicos sobre as medidas que têm tomado para cumprir as 

obrigações estabelecidas da CDPD e os progressos feitos nesse 

sentido. Nesse ponto, ele não varia do modelo tradicional adotado 

para o monitoramento do cumprimento de outros tratados de 

direitos humanos no âmbito das Nações Unidas. O Protocolo 

Facultativo, contudo, estabelece mais competências para o Comitê, 

sendo um delas, ao menos, bastante inovadora. Em relação aos 

 
11 DENNINGER, E., “‘Security, Diversity, Solidarity’ Instead of ‘Freedom, Equality, Fraternity’”, 

Constellations, vol. 7, 2000, p. 514. 
12 Ver CANÇADO TRINDADE, A. A. “A interação entre o direito internacional e o direito interno na 

proteção dos direitos humanos”, en CANÇADO TRINDADE, A. A. (coord.). A incorporação das 

normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro, 2ª ed, IIDH, CICV, 

ACNUR, Governo da Suécia: San José, 1996, pp. 232-233. 
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Estados partes no Protocolo Facultativo, o Comitê pode receber e 

considerar comunicações individuais. A competência inovadora do 

Comitê diz respeito àquela estabelecida nos arts. 6 e 7 do 

Protocolo Facultativo que lhe permitirá solicitar ao Estado 

informações sobre denúncias de violações graves ou sistemáticas à 

Convenção, o que pode incluir visita ao território do Estado parte. 

Tal competência, no entanto, pode deixar de ser reconhecida 

inclusive pelos Estados que fazem parte do Protocolo Facultativo. 

É importante ressaltar que durante os debates que 

secundaram a criação da CDPD, muito se falou sobre a 

necessidade de aperfeiçoamento do sistema de monitoramento do 

tratado, cujas deficiências vão se amontoando com o tempo. Nesse 

sentido, ao mesmo tempo em que mais um órgão internacional foi 

criado, a Convenção explora algumas disposições com vistas a 

aperfeiçoar o sistema em direção a uma maior interação entre 

entidades internacionais e internas para a proteção dos direitos das 

pessoas com deficiência.13 Alguns exemplos merecem ser frisados 

nesse sentido.  

Primeiro, o art. 33 da Convenção, que dispõe sobre 

implementação e monitoramento em nível nacional, exige que o 

Estado parte estabeleça um ou mais pontos focais dentro de sua 

estrutura interna que serão os elementos de conexão entre a 

Convenção e seus órgãos de monitoramento e o próprio Estado. A 

criação desse ponto focal ajuda a racionalizar a interação entre a 

esfera interna e internacional, ao mesmo tempo em que 

desestimula o desperdício de recursos e ações para a proteção de 

direitos de pessoas com deficiência. 

A segunda inovação diz respeito à obrigação, prevista no art. 

31 da Convenção, por parte do Estado, para compilar dados e 

estatísticas sobre direitos de pessoas com deficiência. 

Também são dignas de destaque as competências do Comitê 

para: (a) receber reclamações coletivas (art. 1, 1 do Protocolo 

Facultativo); (b) interagir com organizações não-governamentais e 

órgãos internacionais de direitos humanos relacionados a pessoas 

com deficiência (v.g. art. 4, 3; 33, 34; 35 e 38 da CDPD); (c) 

 
13 Ver FLYNN, E., ob. cit., pp. 21-41. 
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estabelecer procedimentos para melhor administrar os prazos para 

entrega de informes pelos Estados (art. 36, 2). Também é previsto 

que a Conferência dos Estados-Partes da Convenção se reunirá 

periodicamente (art. 40).14 

  

O mecanismo de monitoramente da CDPD é, assim, um misto das estruturas 

consolidadas em outros tratados de direitos humanos e a (tímida, porém digna de 

nota) inovação, surgida de um desejo de aprimorar o sistema internacional de 

direitos humanos de algumas de suas deficiências.15 

 

3. A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR INFORMES DOS 

ESTADOS: UM BREVE ESTUDO DE CASO 

Segundo o art. 35 da CDPD, o Comitê sobre os direitos das 

pessoas com deficiências (Comitê) possui competência para 

requerer e apreciar informes apresentados pelos Estados partes 

sobre as medidas adotadas para o cumprimento das obrigações 

dispostas na Convenção. 

A apresentação de informes periódicos já é praxe nos 

tratados mais importantes de direitos humanos patrocinados pela 

ONU. Neste ponto, não há nada propriamente novo na Convenção. 

Uma possível novidade reside na forma como o Comitê irá, nos 

próximos anos, apreciar os informes e que medidas tomará 

quando verificar um descumprimento considerável das obrigações 

da CDPD. 

Até mesmo pelo fato de a CDPD ter entrado em vigor em 

tempo relativamente recente, 3 de maio de 2008, nos últimos dois 

anos é que os relatórios apresentados pelos primeiros Estados 

partes estão sendo submetidos a apreciação. Vale a pena analisar 

um pouco mais detidamente as considerações sobre o relatório da 

Argentina. O fato de tratar-se de um Estado latino-americano 

política e juridicamente influente na região e sua estrutura 

complexa (federal) ajudam a compreender alguns dos desafios que 

 
14 Ver STEIN, M. A. and LORD, J. E. “Monitoring the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities: Innovations, Lost Opportunities, and Future Potential”, Human Rights Quarterly, vol. 

32, 2010, p. 696. 
15 Para uma detalhada exposição sobre o surgimento do mecanismo de monitoramento da CDPD e 

das possibilidades que ele abriu para todo o sistema de monitoramento de tratados de direitos 

humanos no seio das Nações Unidas, ver Idem, pp. 689-728. 
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o Comitê encontrará para o monitoramento das disposições da 

CDPD. 

As observações finais ao relatório foram feitas na sessão 

realizada em setembro de 2012.16 

Embora tenha ressaltado alguns aspectos positivos do Estado 

parte para com a CDPD – como a adoção de leis específicas sobre 

deficientes, o Comitê se concentrou em aspectos que geram 

preocupação e conduzem à formulação de recomendações. 

A preocupação com as dificuldades de implementação das 

obrigações convencionais em virtude da estrutural federal do 

Estado argentino são patentes e recorrentes. Há, por exemplo, 

uma descompasso entre as legislações de algumas províncias e a 

Convenção. O Comitê também percebeu que a estrutura federal 

impõe dificuldades à afirmação da acessibilidade de pessoas com 

deficiência. 

O Comitê encontrou dificuldades no acesso de deficientes a 

recursos judiciais e administrativos para denunciar discriminações 

que tenham sofrido. 

Também chamou a atenção do Comitê a falta de uma 

estratégia de transversalização do enfoque de gênero e deficiência 

na legislação e nos programas específicos para mulheres. Como se 

sabe, a transversalização é um dos principais elementos 

informadores da CDPD. Ao menos em dois artigos específicos (arts. 

6 e 7) e no preâmbulo, o tratado foca a questão da proteção, 

respectivamente, de mulheres e crianças com deficiência. O 

reconhecimento de que é necessário um nível maior de proteção a 

esses segmentos da sociedade surge da constatação de que a 

categoria “deficientes” não é unívoca se observada no contexto 

social. A partir dessa constatação, o Comitê recomendou a inclusão 

da perspectiva da deficiência em todas as políticas de igualdade de 

gênero e no sistema de proteção de direitos de crianças e 

adolescentes, inclusive na legislação relativa ao tema. 

O Comitê chamou atenção ao informe da Argentina no que 

diz respeito à existência de leis vigentes e projetos de lei baseados 

 
16 NACIONES UNIDAS, COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DESCAPACIDAD, 

Observaciones finales sobre el informe inicial de Argentina, aprobadas por el Comité en su octavo 

periodo de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012) CRPD/C/ARG/CO/1. 
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no modelo substitutivo da vontade da pessoa, o que contraria o 

direito ao igual reconhecimento perante à lei (art. 12). Para além 

de instar a revisão da legislação existente para que o modelo de 

substituição da vontade da pessoa deficiente não mais persista, o 

Comitê propõe a necessidade de capacitação de juízes para que 

esses deem suporte ao sistema de apoio na tomada de decisões 

por parte dos próprios deficientes ao invés de insistirem em figuras 

como a tutela e a curatela. 

No que diz respeito ao direito à educação, foi externada 

enorme preocupação com o grande número de crianças atendidas 

em escolas especiais, especialmente em virtude da ausência de 

centros que apoiem a inclusão de estudantes com deficiência. O 

Comitê insiste para que estudantes com deficiência se incorporem 

a escolas inclusivas e que a Argentina ofereça ajustes razoáveis 

aos estudantes com deficiência para que se incorporem ao sistema 

educacional geral. 

As observações lembram que, não obstante recentes 

modificações inclusivas do Código Eleitoral Argentino, medidas 

ainda precisam ser tomadas como: o voto de pessoas declaradas 

incapazes pela via judicial ou a melhoria da acessibilidade de 

pessoas institucionalizadas aos locais de votação. 

É de se notar que, quanto à obrigação do Estados de 

compilar dados e estatísticas sobre deficiência, o Comitê urge para 

que a Argentina elabore indicadores que levem em conta questões 

de múltipla discriminação e interseccionalidade com relação a 

pessoas com deficiência. 

 O Comitê ainda observa a necessidade de o Estado parte 

contar com a participação de organizações de pessoas com 

deficiência na preparação do segundo informe que terá de 

apresentar. 

Tais observações em relação ao caso argentino podem ajudar 

a identificar tendências e perspectivas do Comitê sobre os direitos 

das pessoas com deficiência. Se tomadas em consideração com o 

texto da Convenção e os grandes debates atuais sobre o tema dos 

direitos das pessoas com deficiência, o conteúdo das observações 

pode auxiliar a compreender alguns pressupostos que 

provavelmente seguirá o órgão na análise de informes futuros e na 
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sua atuação em geral. Listo aqui algumas conclusões, ainda que 

provisórias, que podem ser retiradas das observações do Comitê: 

a. Questões de proteção de direitos de pessoas com 

deficiência devem ser encaradas na sua 

perspectiva multinível. A estrutura dos estados 

federados mostra claramente que é necessário um 

diálogo entre instituições internacionais e entidades 

subnacionais, como estados e províncias. Parece 

encontrar-se esgotado um modelo de comunicação em 

que a união ou outra entidade que represente o 

estado internacionalmente funcione sempre como 

intermediário no diálogo. As observações sobre o 

descompasso entre a legislação provincial argentina e 

a convenção demonstram a necessidade de revisão do 

debate, e essa conclusão não parece estar muito longe 

do que pretende o comitê como órgão de fiscalização 

da cdpd. 

b. O cumprimento das obrigações internacionais 

depende não apenas da reforma legislativa no 

âmbito interno, mas envolve também medidas de 

educação e capacitação de juízes. Isso vale 

especialmente para os direitos das pessoas com 

deficiência, onde estereótipos e preconceitos vêm 

travestidos em diversas formas jurídicas, seja a lei, a 

doutrina de autores ou decisões judiciais. 

c. A transversalização da proteção das pessoas com 

deficiência parece que será um dos principais 

focos de atuação do comitê. A identificação, por 

parte da convenção, dos grupos específicos, como 

mulheres e crianças, não esgotará a necessidade do 

aprofundamento de tal estratégia. Seguindo tal 

caminho, o comitê terá de enfrentar mais detidamente 

a questão, por exemplo, de grupos lgbtt em sua 

relação com a deficiência. Também a existência de 

refugiados com deficiência será um outro exemplo de 

transversalização que o comitê terá que, de alguma 

maneira, dar conta. 
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d. O comitê assume uma posição clara sobre a 

necessidade de redução de escolas especiais para 

deficientes e o aumento de escolas inclusivas. Tal 

postura, no entanto, pode gerar alguma controvérsia, 

uma vez que alguns analistas acreditam que uma 

política mais eficiente seria atuar nas duas frontes ao 

mesmo tempo, insistindo nas escolas inclusivas e nas 

escolas especiais, uma vez que uma inclusão completa 

levará uma grande quantidade de tempo.17 

e. A preocupação com a ampliação do direito a voto 

e uma maior acessibilidade aos locais de votação 

necessitará de uma ação conjunta com outros 

órgãos de monitoramento, devido à repercussão 

do tema. Medidas têm sido tomadas nesse sentido, 

como demonstram várias discussões travadas no 

âmbito do conselho de direitos humanos sobre a 

participação política e na vida pública de pessoas com 

deficiência.18 

f. A obrigação de compilação de dados sofisticados, que 

inclua a dimensão transversal dos direitos das pessoas 

com deficiência vai ao encontro do debate atual sobre 

a necessidade de melhores indicadores de direitos 

humanos.19 Para uma atuação mais ampla, o 

Comitê precisará contar com indicadores mais 

precisos, e necessitará que as Estadas partes 

forneçam dados a fim de que políticas para 

pessoas com deficiência possam produzir 

melhores resultados. 

 
17 Sobre a necessidade de um “twin track” em temas relativos à inclusão, ver MWENDWA, T. N., 

MURANGIRA, A., LANG, R., “Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities in National 

Development Frameworks”, en ZIEGLER, D. A (coord.), Inclusion for All: The UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities, IDEBATE Press: New York, 2010, p. 133. 
18 Ver  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13086&LangID=E 
19 Para um visão lúcida sobre o assunto, com suas diversas consequências, ver, v.g., MERRY, S. E. 

“Measuring the World: Indicators, Human Rights, and Global Governance”, Current Anthropology, 

vol. 52, 2011, pp. 583-595.  
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g. Uma questão pouco enfrentada pelo Comitê, mas que 

terá de ocupar uma posição central no debate da 

CDPD diz respeito à relação entre deficiência e 

pobreza. O Banco Mundial já tem se inserido nesse 

debate20 e uma visão mais ligada aos fundamentos 

que informam o movimento internacional dos direitos 

humanos – e não apenas à perspectiva mais 

economicista nas instituições financeiras internacionais 

- será necessária. 

4. A JOVEM JURISPRUDÊNCIA DO COMITÊ SOBRE OS 

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 

Por se tratar de um dos órgãos de fiscalização de tratados de 

direitos humanos no plano global mais recentemente instituídos, 

algumas dúvidas sobre a atuação do Comitê sobre os direitos das 

pessoas com deficiências permanecem. 

Até meados de abril de 2012, o Comitê apreciou apenas duas 

comunicações individuais no âmbito do Protocolo Facultativo à 

Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência (CDPD). Mesmo assim, embora o número seja pequeno, 

já é possível retirar algumas conclusões, ainda que provisórias, 

sobre a relação entre o Comitê e os demais órgãos de fiscalização 

de direitos humanos no plano global e a extensão que dará na 

interpretação de direitos humanos consagrados na CDPD. 

A primeira decisão envolveu a Suécia e uma cidadã do 

mesmo Estado (Comunicación No. 3/2011).21 A autora da 

comunicação sofria de síndrome de Ehlers-Danlos, um transtorno 

crônico dos tecidos conjuntivos que lhe causou, dentre outras 

enfermidades, hipermobilidade, luxações, músculos débeis e uma 

grave neuralgia crônica. Como consequência, a autora alegou que 

por oito anos não podia caminhar, pôr-se em pé, possuindo 

dificuldades para sentar-se. Ademais, alegou que não podia tomar 

medicamentos, pois possui hipersensibilidade a eles. Pelo aumento 

 
20 Ver KAUR, I., “Including Persons with Disabilities in Development: Opportunities and 

Accessibility”, en ZIEGLER, D. A. (coord.), ob. cit., pp. 119-125. 
21 NACIONES UNIDAS, COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DESCAPACIDAD, 

Comunicación No. 3/2011, Dictamen aprobado por el Comité en su séptimo periodo de sesiones, 

celebrado del 16 a 27 de abril de 2012, CRPD/C/7/D/3/2011. 
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do risco de lesões, relatou que não podia sair de casa nem ser 

transportada para um hospital ou centro de reabilitação. Um 

médico recomendou, a fim de melhorar a qualidade de vida da 

mulher, a hidroterapia. Sendo assim, ela solicitou a permissão para 

construir uma piscina em uma área de seu próprio terreno em que, 

por limitações do plano urbanístico da cidade em que vivia, nada 

podia ser edificado. A permissão foi inicialmente negada, o que 

posteriormente foi mantido pelo Tribunal Administrativo Supremo. 

Dentre outras razões, a autora aduziu que a negativa de 

construção na área proibida violava seu direito à igualdade de 

oportunidades de reabilitação e melhora de sua saúde. 

Após considerar superados os requisitos de admissibilidade, 

como o esgotamento de recursos internos, o Comitê decidiu que o 

Estado sueco violou dispositivos da CDPD. Reafirmou, no entanto, 

na esteira do posicionamento habitual de outros órgãos de 

fiscalização de direitos humanos, que artigos como o 1 e 2 da 

Convenção, por seu caráter general, somente podem ser 

suscetíveis de reclamação em conjunto com direitos substantivos. 

Em relação a alegações de violação de diversos dispositivos da 

Convenção que não foram devidamente fundamentados, 

semelhantemente a diversos outros órgãos internacionais, o 

Comitê decidiu considerar inadmissíveis. 

Quanto aos dispositivos considerados violados, o Comitê 

assinalou que uma lei aplicada com imparcialidade pode ter um 

efeito discriminatório se não leva em consideração a situação das 

pessoas com deficiência. Outra razão ressaltada pelo Comitê foi 

que a construção da piscina era o único meio efetivo disponível 

para atender às necessidades de saúde da autora. Desse modo, o 

desvio do plano urbanístico não imporia uma “carga 

desproporcional ou indevida” ao Estado parte. Ao contrário, a 

negativa de construção da piscina era, esta sim, desproporcional, 

causando um efeito discriminatório em relação à autora, uma 

pessoa com deficiência. A negativa também privou a autora da 

hidroterapia, única opção para facilitar sua existência e inclusão na 

comunidade. 

 Foram considerados violados os seguintes direitos 

substantivos: 5 (1 e 3) (igualdade e não-discriminação), 19 (b) 
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(direito a viver de forma independente e a ser incluído na 

comunidade), 25 (direito à saúde) e 26 (direito à habilitação e 

reabilitação). A reparação estabelecida foi a de que fosse 

reexaminada a solicitação para a construção da piscina e que a 

autora recebesse indenização pelos custos incorridos em preparar 

a comunicação. Também foi determinado ao Estado evitar que 

fatos similares se repitam no futuro. 

 A segunda decisão (Comunicación No. 6/2011) não chegou 

a adentrar o mérito.22 

 O caso tratava de um cidadão britânico que alegara que seu 

Estado havia violado diversos dispositivos da CDPD. Mais 

especificamente, sustentou que, em virtude de ter diabetes de tipo 

1, teria sido, de maneira discriminatória, demitido de seu emprego 

na empresa Oracle. 

 Em sua resposta, o Reino Unido sustentou especialmente 

que os atos alegadamente violatórios da Convenção haviam 

ocorrido anteriormente a sua entrada em vigor, em 6 de setembro 

de 2009. Importante notar que não houve, no entanto, qualquer 

contestação sobre a consideração do diabetes tipo 1 como uma 

deficiência. 

 Ao final, o Comitê acolheu o argumento britânico de 

“inadmissibilidade ratione tempore”, por não ser possível, segundo 

o art. 2o, f, do Protocolo Facultativo, conhecer de comunicações 

individuais relativas a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da 

Convenção para o Estado parte. Reconheceu também que, no 

caso, não se tratava de violação que havia prolongado seus efeitos 

até depois da referida entrada em vigor, fato que levaria à 

necessidade de o Comitê admitir a comunicação individual. 

 Ante os dois casos, algumas conclusões já podem ser 

retiradas. 

a. Em questões procedimentais, o Comitê sobre direitos 

das pessoas com deficiência muito provavelmente 

seguirá a jurisprudência maciça dos órgãos similares 

no âmbito das Nações Unidas. Isso fica claro por seu 

 
22 NACIONES UNIDAS, COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DESCAPACIDAD, 

Comunicación No. 3/2011, Dictamen aprobado por el Comité en su séptimo periodo de sesiones, 

celebrado del 16 a 27 de abril de 2012, CRPD/C/7/D/3/2011. 
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posicionamento sobre temas como esgotamento de 

recursos internos, impossibilidade de alegação de 

violação autônoma de dispositivos dotados de 

generalidade ou jurisdição ratione temporis. 

b. Em questões de mérito, o Comitê provavelmente 

continuará fazendo uso, também como outros órgãos 

similares no âmbito das Nações Unidas, de noções 

como princípio da proporcionalidade quando da análise 

de violações a um texto convencional. 

c. Em questões de mérito, o Comitê provavelmente 

lançará fartamente mão da ideia de discriminação 

positiva como vetor essencial para interpretar as 

disposições da CDPD. Nesse sentido, tudo indica que 

será dado um sentido largo ao art. 5, 4 da Convenção, 

que dispõe: “No se considerarán discriminatorias, en 

virtud de la presente Convención, las medidas 

específicas que sean necesarias para acelerar o lograr 

la igualdad de hecho de las personas con 

discapacidad”. Isso porque tal dispositivo, por sua 

redação na forma negativa, não necessariamente 

abrange a discriminação positiva. 

d. Em questões de mérito, há indicação de que o Comitê 

estará aberto para ampliar e adaptar o conceito de 

pessoas com deficiência. Ao não contestar que a 

diabetes tipo 1 é uma forma de deficiência, o Comitê, 

ainda que não tenha expressamente se pronunciado 

sobre o assunto, parece estar disposto a insistir em 

um conceito de deficiência focado no indivíduo e não 

em uma suposta “enfermidade”, tal como o faz o art. 

1o da CDPD que não estabelece uma lista de 

deficiências. Ou seja, um enfoque de direitos 

humanos, e não propriamente médico, parece que 

continuará sendo um outro vetor importante para o 

Comitê analisar casos de violação à CDPD. 
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5. CONCLUSÕES 

 Há tempos necessária, uma convenção exclusivamente 

voltada ao direito das pessoas com deficiência ao mesmo tempo 

reforça o sistema internacional de proteção dos direitos humanos 

como possivelmente abre novos horizontes para se pensar a 

própria categoria de direitos humanos no direito internacional. 

 Com um conjunto de dispositivos que não somente reforça 

direitos já preexistentes, como também com disposições 

inovadoras, a CDPD completa e densifica o catálogo de direitos 

humanos. Seu mecanismo de fiscalização e monitoramento ao 

mesmo tempo em que parte da experiência de órgãos similares em 

outros de direitos humanos, incorpora algumas inovações que o 

movimento internacional de direitos humanos tem discutido nos 

últimos anos. Assim, se a Convenção, e também seu protocolo 

facultativo, não representam uma inovação total no campo, não se 

pode desprezar os diversos caminhos que abrem. 

 Embora ainda seja cedo para avaliar a atuação do Comitê 

sobre direitos das pessoas com deficiência, tudo leva a crer que ele 

não se desvencilhará dos seus similares, seja na análise dos 

informes dos Estados seja na decisão sobre petições individuais. 

 Nesse misto de consolidação de conquistas já alcançadas e 

inovação, a Convenção das Nações Unidas sobre pessoas com 

deficiência abriu o século XXI com a promessa de inclusão daquela 

que é talvez a maior minoria existente no gênero humano. E tal 

inclusão, para ser exitosa – o que veementemente se espera – 

exigirá um repensar profundo sobre a forma como nós 

estabelecemos e garantimos internacionalmente direitos. Que 

estejamos à altura dessa difícil, porém recompensadora, tarefa. 
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INTERAMERICANO. PRINCIPAIS 
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CONVENÇÃO1 
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Resumo 

O objetivo do presente capítulo é o de analisar o itinerário da problemática da 

deficiência no sistema interamericano e o seu contraste com o modelo social. Neste 

sentido, serão analisados os diversos instrumentos sobre o tema, assim como a 

estrutura orgânica responsável pela promoção dos direitos e a prática desenvolvida 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (Corte IDH). 

 

1. INTRODUÇÃO 

A mudança de paradigma sobre a deficiência gerou uma 

infinidade de mudanças sociais, políticas e jurídicas. A ideia do 

modelo social, ou seja, de que a deficiência não surge apenas da 

pessoa mas sim da interação entre a deficiência da pessoa e a 

sociedade2 alterou as perceções que, indevidamente mantinham 

excluída uma significativa percentagem da população mundial. 

Como é evidente, o Direito não podia ficar alheio a esta dinâmica. 

Assim, através de várias estratégias, a problemática da deficiência 

entrou na dimensão jurídica. No caso dos direitos humanos 

podemos destacar, como ponto de quebra, a Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência (CDPCD), aprovada em 2006 

e em vigor desde maio de 2008. Este tratado é o instrumento 

jurídico que consagra o modelo social e especifica os direitos das 

pessoas com deficiência3.  

 
1 Agradeço a Renato Constantino Caycho pelo seu trabalho como assistente de investigação para a 

elaboração deste documento. 
2 Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, Preâmbulo. 
3 No que diz respeito ao debate em relação a se a CDPCD estabelece novos direitos ou apenas  
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A inclusão da deficiência no sistema interamericano 

 

Os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos 

foram acolhendo esta ideia, tanto através da sua prática, como 

através da inclusão de novos instrumentos jurídicos que apoiam 

esta ideia. Neste sentido, o objetivo do presente artigo é o de 

analisar o itinerário da problemática da deficiência no sistema 

interamericano. Neste sentido, serão analisados os diversos 

instrumentos sobre o tema, como a estrutura orgânica responsável 

pela promoção dos direitos e a prática desenvolvida pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). 

2. O CONJUNTO DE NORMAS ORIENTADAS À 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO SISTEMA INTERAMERICANO DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

O principal instrumento do sistema interamericano, ou seja, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH)4, não 

contém uma disposição explícita sobre os direitos das pessoas com 

deficiência. O Protocolo Adicional à CADH em matéria de Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador)5, por 

sua vez, estabelece (embora com uma terminologia pouco 

apropriada) a proteção específica às pessoas com deficiência no 

seu artigo 18.** 

 

Artigo 18 

Proteção das pessoas com deficiência 

Toda a pessoa afetada por uma diminuição das suas capacidades físicas ou mentais 

tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento  

 

 

reafirma os direitos humanos já reconhecidos noutros instrumentos internacionais, ASTORGA 

afirma que o debate não está resolvido e que, na sua opinião, existe pelo menos um direito que 

emerge como novo neste tratado: o direito à habilitação (do qual são beneficiárias as pessoas que 

ao nascer têm uma deficiência) e o direito à reabilitação (do qual são beneficiárias todas as 

pessoas com deficiências físicas, sensoriais, intelectuais ou psicossociais). ASTROGA, Luis 

Fernando. “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: esperanza e 

instrumento para construir un mundo más accesible e inclusivo.” Em: Revista CEJIL, ano III, Nº 4, 

dezembro de 2008, pág. 139. 
4 Adotada em San José de Costa Rica a 22 de novembro de 1969. Em vigor a partir de 18 de julho 

de 1978. 
5 Adotado a 17 de novembro de 1988. Em vigor a partir de 16 de novembro de 1999. 
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 da sua personalidade. Para isso, os Estados Partes comprometem-se em adotar as 

medidas necessárias para esse fim e, principalmente, a: 

a. executar programas específicos destinados a proporcionar às pessoas com 

deficiência os recursos e o ambiente necessário para alcançar esse objetivo, 

inclusive programas laborais adequados às suas possibilidades e que deverão ser 

livremente aceites por eles, ou se for o caso, pelos seus representantes legais; 

b. proporcionar formação especial aos familiares das pessoas com deficiência, a fim 

de ajudá-las a resolver os problemas de convivência e convertê-las em elementos 

ativos no desenvolvimento físico, mental e emocional destes; 

c. incluir, de forma prioritária, nos seus planos de desenvolvimento urbano a 

consideração de soluções para os requisitos específicos decorrentes das 

necessidades deste grupo; 

d. promover a formação de organizações sociais nas quais as pessoas com 

deficiência possam desenvolver uma vida plena. 

 

Da mesma forma, o Protocolo de San Salvador contém 

disposições específicas sobre o usufruto das pessoas com 

deficiência nos direitos à educação6 e ao trabalho7.  

Em matéria de instrumentos específicos, ao contrário do 

sistema universal, o sistema interamericano não procurou 

estabelecer tratados tendo em conta as populações vulneráveis8, 

mas sim considerando diferentes problemáticas9. Apesar disto, a 

 
6 Protocolo de San Salvador. Artigo 13.3.e  

Os Estados Partes no presente Protocolo reconhecem que, para conseguir o pleno exercício do 

direito à educação: 

e. deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para as pessoas com deficiência, a 

fim proporcionar uma instrução especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou 

deficiência mental. 
7 Protocolo de San Salvador. Artigo 6.2 

Os Estados Partes comprometem-se em adotar as medidas que garantam plena efetividade do 

direito ao trabalho, principalmente as referentes à consecução do pleno emprego, à orientação 

vocacional e ao desenvolvimento de projetos de formação técnico-profissional, principalmente os 

destinados às pessoas com deficiência. Os Estados Partes também se comprometem a executar e 

fortalecer programas que coadjuvem uma adequada atenção familiar, a fim de que a mulher tenha 

uma real possibilidade de exercer o direito ao trabalho. 
8 No caso do sistema universal podemos mencionar, além da Convenção sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, a Convenção sobre os direitos da Criança, a Convenção sobre a proteção 

dos direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e membros das suas famílias, a Convenção sobre 

a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial e a Convenção sobre a Eliminação de 

todas as formas de discriminação contra as Mulheres. 
9 Pode-se destacar: o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos relativo à 

Abolição da Pena de Morte; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher, "Convenção de Belém do Pará"; a Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas; a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura; a Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas com deficiência; a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação  
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deficiência não foi um tema ignorado no sistema interamericano. 

Podemos destacar em primeiro lugar a Convenção para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - “Convenção de 

Belém Do Pará”10. Esta constitui o primeiro e único tratado 

internacional que aborda especificamente o tema da violência 

contra a mulher e no seu artigo 9 estabelece que: 

 

Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, os Estados Partes levarão 

especialmente em conta a situação da mulher vulnerável à violência pela sua raça, 

origem étnica ou condição de migrante, de refugiada ou de deslocada, entre outros 

motivos. Também será considerada sujeitada a violência a gestante, deficiente, 

menor, idosa ou em situação socioeconómica desfavorável, afetada por situações de 

conflito armado ou de privação da liberdade.  

 

Mais recentemente foram adotadas, no sistema 

interamericano, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a 

Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância e a 

Convenção Interamericana contra toda a Forma de Discriminação e 

Intolerância11. Esta última é particularmente importante já que 

reconhece a deficiência como um caso de discriminação. Um dos 

aspetos interessantes de ambas as convenções centra-se na 

referência à proibição de discriminação nas esferas públicas e 

privadas. Isto também confirma uma tendência que tem vindo a 

desenvolver-se e que foi incorporada pela Corte IDH na Opinião 

Consultiva Nº 18, na qual afirmou que os efeitos do princípio 

fundamental da igualdade e não discriminação atingem todos os 

Estados, precisamente por este princípio pertencer ao domínio do 

ius cogens, revestido de carácter imperativo, implica obrigações 

erga omnes de proteção que vinculam todos os Estados e geram 

efeitos em relação a terceiros, inclusive particulares12. 

Também é interessante a definição de discriminação indireta, 

que acontece na esfera pública ou privada, quando uma 

disposição, um critério ou uma prática, aparentemente neutros, é 

 

Racial e Formas Correlatas de Intolerância; e a Convenção Interamericana contra toda a Forma de 

Discriminação e Intolerância. 
10 Adotada a 9 de junho de 1994. Em vigor a partir de 5 de março de 1995. 
11 Ambas adotadas a 5 de junho de 2013. 
12 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 17 de setembro de 

2003, par. 110. 
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suscetível de implicar uma desvantagem particular para as pessoas 

que pertencem a um determinado grupo ou colocá-los em 

desvantagem, a não ser que essa disposição, critério ou prática 

tenha um objetivo ou justificação razoável e legítima à luz do 

direito internacional de direitos humanos. 

Da mesma forma, ambas as convenções estabelecem o 

conceito de “discriminação múltipla”, entendida como qualquer 

preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada, de forma 

concomitante, em dois ou mais motivos e que tenha como objetivo 

ou efeito anular ou limitar o reconhecimento, usufruto ou exercício, 

em condições de igualdade, de um ou de mais direitos humanos e 

liberdades fundamentais. 

Por outro lado, o sistema interamericano conta com um 

tratado específico sobre a deficiência: a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência (CIPCD)13. No entanto, é 

importante ter presente que, embora seja um instrumento adotado 

de forma prévia à CDPCD, muitas das suas regras ou normas não 

se adequam totalmente ao modelo social. Exemplo disso é a 

definição de deficiência estabelecida no artigo I.1, que estabelece 

que 

 

O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 

económico e social (o destaque é nosso). 

 

Embora não se possa dizer que a CIPCD proponha uma 

definição totalmente compatível com o modelo médico (apesar de 

reconhecer o meio ambiente como um possível fator causante), ao 

contrário do modelo proposto pela CDPCD (onde a deficiência 

surge da interação entre a deficiência e a barreira), a CIPCD 

posiciona a deficiência no indivíduo, a partir da sua deficiência.  

Da mesma forma, podemos destacar o artigo I.2.c), onde se 

estabelece que “nos casos em que a legislação interna preveja a 

declaração de interdição, quando for necessária e apropriada para 

 
13 Aprovada a 7 de junho de 1999. Em vigor a partir de 14 de setembro de 2001. 
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o seu bem-estar, esta não constituirá discriminação”. Apesar da 

CIPCD não postular a figura da interdição como um modelo 

necessário, ao contrário do paradigma da CDPCD, propõe a 

possibilidade de que exista uma interdição “necessária”14.  

Apesar do anterior, numa lógica de uniformizar as normas, a 

Corte IDH afirmou que, da mesma forma como a CDPCD, a CIPCD 

tem em conta o modelo social para abordar a deficiência, o que 

implica que a deficiência não é definida exclusivamente pela 

presença de uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, 

mas interrelaciona-se com as barreiras ou limitações existentes 

socialmente para que as pessoas possam exercer os seus direitos 

de forma efetiva15. 

Desta forma, apesar de não existir uma ferramenta específica 

em deficiência que esteja totalmente alinhada com o modelo social 

recolhido na CDPCD, isso não exclui que esse instrumento possa 

ser aplicado aos direitos das pessoas com deficiência já que é 

importante ter em conta que os sistemas de proteção dos direitos 

humanos propõem uma interpretação hermenêutica, onde as 

normas de um e de outro se possam interrelacionar para conseguir 

a interpretação mais adequada para o ser humano. Isto está 

intimamente relacionado com o padrão do corpus iuris 

desenvolvido pela Corte IDH e entendido como o conjunto de 

instrumentos internacionais relacionados com a proteção de um 

direito ou grupo social numa situação de vulnerabilidade específica. 

A partir desta perspetiva, podemos afirmar a existência de um 

corpus iuris em deficiência, através do qual é possível fazer uma 

interpretação conjunta (à luz do modelo social) da CADH, do artigo 

18 do Protocolo de San Salvador, do artigo 9 da Convenção de 

Belém do Pará, da CIPCD e da CDPCD. Isto está diretamente 

relacionado com o estabelecido nos artigos 29.b) da CADH que 

 
14 Sobre a necessidade de eliminar o sistema de interdição e substituição da vontade ver: 

Comité sobre os direitos das pessoas com deficiência. Comentários finais sobre o relatório inicial 

da Argentina, aprovados pelo Comité no seu oitavo período de sessões (17 a 28 de setembro de 

2012), par. 19 e 20; Comentários finais sobre o relatório inicial da Hungria, aprovados pelo Comité 

no seu oitavo período de sessões (17 a 28 de setembro de 2012), par. 25 e 26; e Comentários 

finais sobre o relatório inicial de El Salvador, aprovados pelo Comité no seu décimo período de 

sessões (2 a 13 de setembro de 2013), par. 27 e 28; entre outros. 
15 Corte IDH. Furlan y Familiares vs Argentina. 31 de agosto de 2012, par. 133. 
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estabelece que nenhuma alienação deste tratado pode ser 

interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer 

direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de 

leis de qualquer dos Estados Partes ou em virtude de outra 

convenção em que seja parte um dos referidos Estados. Da mesma 

forma, o artigo VII da CIPCD prevê que ela não pode ser 

interpretada de forma a restringir ou permitir que os Estados Parte 

limitem o usufruto dos direitos das pessoas com deficiência 

reconhecidos pelo direito internacional consuetudinário ou os 

instrumentos internacionais pelos quais um Estado Parte está 

obrigado. 

Apesar das perguntas que podem ser feitas à CIPCD, existem 

alguns aspetos que merecem ser destacados. Talvez o principal 

seja a conceitualização da discriminação. Ao contrário da CDPCD, 

que estabelece a proibição de discriminação por “motivo” de 

deficiência16; a CIPCD estabelece a proibição de discriminação  

 

baseada numa deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência 

anterior ou perceção de uma deficiência presente ou passada, (…)17. 

 

Apesar do termo “motivo” proposto pela CDPCD permitir 

incluir todos os aspetos propostos pela CIPCD, torna-se positivo 

nesta última, a indicação expressa das diferentes possibilidades, 

para alertar os Estados sobre as implicações e possíveis casos de 

discriminação. 

Finalmente, uma ferramenta que vale a pena destacar e, que 

foi adotada depois da entrada em vigor da CDPCD, são os 

Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas18. Apesar da natureza destes princípios ser 

de soft law, estes são úteis a partir do ponto de vista 

interpretativo, pelo que em matéria de deficiência torna-se uma 

ferramenta interessante para analisar a situação das pessoas com 

deficiência psicossocial que estão institucionalizadas num centro de 

 
16 Artigo 2. 
17 Artigo I.2.a). 
18 Adotados pela Comissão durante o 131º período ordinário de sessões, celebrado de 3 a 14 de 

março de 2008. 
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saúde mental. Nesta linha, o instrumento previsto no seu artigo 3 

determina o seguinte: 

 

3. Medidas especiais para as pessoas com deficiência mental 

Os sistemas de saúde dos Estados-Membros da Organização dos Estados Americanos 

devem incorporar, por disposição legal, uma série de medidas a favor das pessoas 

com deficiência mental, a fim de garantir a gradual desinstitucionalização destas 

pessoas e a organização de serviços alternativos, que possibilitem o cumprimento de 

objetivos compatíveis com um sistema de saúde e uma atenção psiquiátrica integral, 

contínua, preventiva, participativa e comunitária, desse modo evitando a privação 

desnecessária da liberdade nos estabelecimentos hospitalares ou de outra natureza. 

A privação de liberdade de uma pessoa num hospital psiquiátrico ou outra instituição 

similar deve ser usada como último recurso e unicamente quando haja grande 

possibilidade de dano imediato ou iminente para a pessoa ou terceiros. A mera 

deficiência não deve em caso algum justificar a privação de liberdade. 

 

3. O TRABALHO DA COMISSÃO PARA A ELIMINAÇÃO 

DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO 

CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA 

A CIPCD estabelece a Comissão para a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência (CEDDIS) como órgão supervisor do seu 

cumprimento19. De acordo com o numeral 2) do artigo referido, a 

CEDDIS realizará a sua primeira reunião 90 dias depois do décimo 

primeiro instrumento de ratificação. Nesses termos, a primeira 

reunião foi celebrada no dia 28 de fevereiro de 2007. 

De acordo com o seu regulamento20, a CEDDIS é integrada 

por um representante e dois suplentes designados por cada Estado 

Parte da CIPCD, por um período de quatro anos sem possibilidade 

de reeleição. Os membros da CIPCD são independentes no 

exercício das suas funções21. 

A utilidade prática da CEDDIS para dar a conhecer um caso é 

limitada e, de forma mais aproximada, cumpriria funções 

semelhantes às da antiga Relatoria sobre Deficiência nas Nações 

 
19 Artigo VI.  
20 Aprovado por Resolução de 8 março 2007. OEA/Ser.L/XXIV.2.1. CEDDIS/doc.4/07 rev.3 

corr. 1. 
21 Artigo 2 do Regulamento da CEDDIS. 
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Unidas, ou seja, solicitar informação a organizações em diferentes 

questões relacionadas com os direitos das pessoas com deficiência. 

Desta forma, a CEDDIS tem como principal função considerar o 

progresso registado na aplicação da Convenção e trocar 

experiências entre os Estados Partes22. Para isso, os Estados Parte 

têm de apresentar relatórios periódicos (de quatro em quatro 

anos) indicando as medidas tomadas em termos de aplicação da 

CIPCD e qualquer progresso realizado na eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as pessoas com deficiência23. 

Depois de recebidos e estudados os relatórios dos Estados, a 

CEDDIS elabora um relatório com as conclusões, observações e 

sugestões gerais para o cumprimento progressivo da CIPCD24.  

Por outro lado, como órgão de controlo da CIPCD, a CEDDIS 

mantém, da mesma forma como os órgãos dos tratados do 

sistema universal, o poder de interpretar o tratado que tutela. No 

único cometário geral emitido até ao momento25, a CEDDIS 

apontou uma reinterpretação do artigo I.2 da CIPCD à luz do 

artigo 12 da CDPCD, estabelecendo que: 

 

o artigo I.2 alinha b) in fine da Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência da 

O.E.A necessita ser reinterpretado à luz do novo paradigma do artigo 12 citado. 

Não se trata apenas de analisar a perspetiva de avaliar a legislação interna de cada 

Estado Parte relacionada com a interdição e tutela, mas também analisar, para 

além de questões jurídicas, as implicações práticas destas medidas estatais. 

Não se deve confundir o sistema de capacidade/incapacidade de exercício dos 

direitos em determinadas circunstâncias, com a procura de um modo de 

representação diferente das pessoas com deficiência que sustente a autonomia das 

mesmas, reconheça a sua plena capacidade jurídica e personalidade jurídica e 

proponha um modo de apoio e garantias, apenas nos casos em que isso seja 

 
22 Artigo VI.5 da CIPCD. 
23 Mecanismo de controlo estabelecido no artigo VI.3 da CIPCD e nos artigos 16 a 22 do 

Regulamento. 
24 Artigo 20 do Regulamento. Em 2013 apenas o Haiti e as Honduras não apresentaram relatórios 

periódicos. O conteúdo dos relatórios apresentados pelos Estados pode ser consultado no seguinte 

endereço http://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/index-4_informes.asp (consultado a 1 de 

outubro de 2013). 
25 CEDDIS. Comentário Geral da Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, sobre a necessidade de interpretar o artigo I.2, alinha 

B) In fine da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, no contexto do artigo 12 da Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 28 de abril de 2011. 

http://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/index-4_informes.asp
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 necessário. Ou seja, partir das competências das pessoas, daquilo que podem fazer 

por si próprias, para depois determinar as circunstâncias que necessitam de apoios 

com salvaguardas. 

 

4. A PRÁTICA JURISPRUDENCIAL 

Tanto a CIDH como a CIDH e a Corte IDH tiveram a 

oportunidade de conhecer casos e petições relacionados com a 

violação de direitos das pessoas com deficiência. Nesta dinâmica, é 

importante referir duas etapas: os casos resolvidos antes da 

entrada em vigor da CDPCD (adscrita totalmente ao modelo social) 

e os casos resolvidos depois da vigência deste tratado. 

4.1. A prática jurisprudencial pré-convencional  

Uma primeira aproximação à deficiência foi a assistência em 

saúde mental. Desta forma, várias vezes, a Corte IDH estabeleceu 

a obrigação dos Estados de reparar, com medidas de saúde 

mental, as vítimas de violações dos direitos humanos. Estas 

medidas traduzem-se concretamente no dever de dar assistência 

médica e psicológica gratuita, imediata, adequada e efetiva, 

incluindo o fornecimento de medicamentos às vítimas e aos seus 

familiares nos casos em que foram declarados como vítimas. Isto 

também está relacionado com a classificação ampla que a Corte 

faz das vítimas, considerando que os familiares das vítimas de 

determinadas violações dos direitos humanos podem ser, por sua 

vez, vítimas de uma violação do direito à integridade pessoal, 

principalmente nos casos relacionados com o desaparecimento 

forçado26. Assim nos casos Gonzales Medina e outros vs República 

Dominicana ordenou-se, de forma imediata, o tratamento médico 

e psicológico ou psiquiátrico das vítimas que, assim, o solicitassem. 

Este tratamento, de acordo com a Corte IDH, referia-se apenas 

aos padecimentos psicológicos e físicos sofridos pelas vítimas 

derivados das violações estabelecidas nessa sentença27.  

 
26 Corte IDH. Blake vs Guatemala, par. 114; Familia Barrios vs Venezuela, de 24 de novembro de 

2011, par. 301; e González Medina y familiares vs República Dominicana, de 27 de fevereiro de 

2012, par. 270. 
27 Corte IDH González Medina y familiares vs República Dominicana. Op. Cit, par. 293; Contreras y 

otros vs El Salvador, de 31 de agosto de 2011, par. 198 e 199. 
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De forma específica, tanto a CIDH como a Corte IDH também 

abordaram aspetos de violações dos direitos de pessoas com 

deficiência. Em primeiro lugar é possível destacar o caso Víctor 

Rosario Congo vs Equador28, no qual a CIDH determinou a 

responsabilidade do Estado pela morte de uma pessoa com 

deficiência mental num centro de reclusão. Da mesma forma, foi 

estabelecido que o Equador não tomou as medidas necessárias 

para a proteção da integridade desta pessoa, tendo em conta a 

sua situação de deficiência, ao afirmar que:  

 

a violação do direito à integridade física é ainda mais grave no contexto do caso 

particular onde a vítima, em situação de prisão preventiva e sofrendo de uma 

doença mental, estava sob a custódia do Estado numa situação particularmente 

vulnerável29. 

 

Da mesma forma, neste caso a CIDH determinou que o 

sistema penitenciário equatoriano não estava à altura das normas 

internacionais sobre a assistência médico psiquiátrica, de acordo 

com os Princípios para a Proteção das Pessoas com Doença Mental 

e para o Melhoramento dos Cuidados de Saúde Mental, que 

estabelecem que as pessoas que cumpram penas de prisão por 

delitos penais ou que foram detidas no âmbito de processos penais 

efetuados contra si e que tenham sido consideradas portadoras de 

uma doença mental ou que se julgue serem portadoras de tal 

doença têm de receber os melhores cuidados de saúde mental 

disponíveis30, assim como com as Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Reclusos31, que preveem que "[o]s reclusos 

alienados não devem ser detidos em prisões. Devem ser tomadas 

medidas para os transferir o mais rapidamente possível para 

estabelecimentos para doentes mentais e no caso de terem de 

 
28 CIDH. Informe N° 63/99. Caso 11.427. Víctor Rosario Congo vs Ecuador. 13 de abril de 1999. 
29 CIDH. Informe N° 63/99. Caso 11.427. Víctor Rosario Congo vs Ecuador. 13 de abril de 1999, pár. 72 
30 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la 

salud mental. A.G. res. 46/119, 46 U.N. GAOR Supp. (No. 49) pág. 189, ONU Doc. A/46/49 

(1991); principios 20.1 e 20.2. Disponível em 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/st2pppmif.html.  
31 Adotadas pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento 

do Delinquente, celebrado em Genebra em 1955 e aprovadas pelo Conselho Económico e Social 

nas suas resoluções 663C (XXIV) de 31 de julho de 1957 e 2076 (LXII) de 13 de maio de 1977. 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/st2pppmif.html
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permanecer em prisão, devem permanecer sob a fiscalização 

especial de um médico”32. 

É importante contextualizar esta decisão e ter em conta que 

nem a CIPCD nem a CDPCD tinham sido adotadas, de modo que a 

lógica e a linguagem do modelo social não faziam parte do 

contexto conceitual da deficiência. É por isso que se apela para a 

regulação das Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, 

que optam por um envio do recluso com deficiência a um centro 

de saúde mental. Esta disposição hoje em dia não seria compatível 

com o modelo social e, principalmente, com o artigo 12 da CDPCD 

(em relação ao reconhecimento da capacidade jurídica), já que 

reconhecer a capacidade jurídica implica reconhecer deveres e 

responsabilidade pelo seu não cumprimento. Desta forma, se uma 

pessoa com deficiência mental comete um delito e tem de ser 

detido, não corresponde ordenar que cumpra condenação num 

centro de saúde mental. Pelo contrário, corresponde que o centro 

penitenciário tenha os recursos humanos e logísticos para dar o 

apoio adequado a essa pessoa. 

Apesar do anterior, é positiva a noção de dupla 

vulnerabilidade ou “particular vulnerabilidade” proposta pela CIDH 

e que será posteriormente retomada no caso Ximenes Lópes vs 

Brasil, onde a Corte IDH afirma que:  

 

As características pessoais de uma alegada vítima de tortura ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes devem ser levadas em conta no momento de determinar 

se a integridade pessoal foi violada, já que essas características podem mudar a 

perceção da realidade do indivíduo e, por conseguinte, aumentar o sofrimento e o 

sentido de humilhação quando são submetidas a certos tratamentos33. 

Em virtude da sua condição psíquica e emocional, as pessoas portadoras de 

deficiência mental são particularmente vulneráveis a qualquer tratamento de saúde e 

essa vulnerabilidade é aumentada quando essas pessoas com deficiência mental 

ingressam em instituições de tratamento psiquiátrico. Essa vulnerabilidade 

aumentada verifica-se em razão do desequilíbrio de poder existente entre os 

pacientes e o pessoal médico responsável pelo seu tratamento e pelo alto grau de 

intimidade que caracteriza os tratamentos das doenças psiquiátricas34.  

 

 
32 CIDH. Informe N° 63/99. Caso 11.427. Víctor Rosario Congo vs Ecuador. 13 de abril de 1999, 

par. 77. 
33 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil. 4 de julho de 2006, par. 127. 
34 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil, Op. Cit, par. 129. 
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Outra das decisões da CIDH relevante para este tema é a 

medida cautelar adotada em 2003 e reafirmada em 2008 em 

relação aos pacientes do Hospital Psiquiátrico do Paraguai35. Nessa 

medida, a CIDH estabeleceu proteções para as pessoas com 

deficiência mental internadas neste hospital. Apesar de não 

questionar propriamente o internamento (como faria o modelo 

social recolhido na CDPCD hoje em dia), procura terminar com os 

maus-tratos a que foram sujeitas estas pessoas, principalmente 

em relação ao isolamento. Desta forma, a CIDH solicitou ao 

Paraguai que adotasse todas as medidas necessárias para proteger 

a vida e a integridade pessoal dos e das pacientes do Hospital 

Neuropsiquiátrico, principalmente para prevenir a ocorrência de 

novos atos de violência física e sexual no interior do Hospital e 

apresentar um relatório sobre as medidas adotadas para investigar 

os alegados abusos sexuais e atos de violência que resultaram na 

morte de várias pessoas, com o objetivo de prevenir a repetição 

destes atos36. 

A Corte IDH também teve oportunidade de conhecer 

situações relacionadas com a violação dos direitos das pessoas 

com deficiência. Como primeira aproximação podemos destacar a 

Opinião Consultiva N°1737 que afirma que: 

O conceito de vida digna, desenvolvido por este Tribunal, 

está relacionado com a norma incluída na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, cujo artigo 23.1, relativo às crianças que 

apresentam algum tipo de deficiência, estabelece o seguinte:  

1. Os Estados Partes reconhecem à criança mental ou 

fisicamente deficiente o direito a uma vida plena e 

decente em condições que garantam a sua dignidade, 

 
35 CIDH, MC 277-07 - Pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico, Paraguay. 17 de dezembro de 

2003 e 29 de julho de 2008. 
36 Chama a atenção que a 20 de novembro de 2012, a CIDH outorgou medidas cautelares a favor 

de 334 pacientes do Hospital Federico Mora, na Guatemala. De acordo com o pedido, os 334 

pacientes ali internados, que incluíam crianças, partilhavam o mesmo espaço com pessoas com 

deficiência mental que foram processadas e sentenciadas por diversos crimes. Neste contexto, a 

CIDH solicitou ao Governo da Guatemala que adotasse as medidas necessárias para garantir a vida 

e a integridade pessoal das pessoas internadas no Hospital. No entanto, em nenhum momento, é 

questionada a situação do possível internamento voluntário (e consequente compromisso dos 

direitos à integridade, à liberdade e à capacidade jurídica) destas pessoas com deficiência. 
37 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 28 de agosto de 2002.  
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favoreçam a sua autonomia e facilitem a participação 

ativa da criança na comunidade38. 

Da mesma forma, como já adiantámos, em 2006 a Corte IDH 

resolveu o caso Ximenes Lopes vs Brasil, onde foram discutidas as 

condições indignas nas quais vivia uma pessoa com deficiência 

mental num centro de saúde mental no Brasil. É interessante 

afirmar que, neste caso, o Estado do Brasil reconheceu a sua 

responsabilidade internacional em relação a grande parte da 

demanda. No entanto, a Corte IDH estabeleceu que  

 

dada a natureza do caso, proferir uma sentença em que se determine a verdade dos 

factos e os elementos do mérito do assunto, bem como as respetivas consequências, 

constitui uma forma de reparação39. Por este motivo, a sentença englobou mais 

aspetos do que apenas os pontos iniciais. 

 

O caso Ximenes Lopes é emblemático por ser o único caso 

tramitado perante a Corte IDH que se refere de forma específica à 

violação dos direitos de uma pessoa com deficiência. No entanto, é 

importante realçar que (talvez por ser um caso prévio à entrada 

em vigor da CDPCD), neste caso a Corte IDH não questiona o 

internamento involuntário de Damião Ximenes Lopes num centro 

de saúde mental, questão proscrita pela CDPCD no contexto do 

direito à liberdade e reconhecimento da capacidade jurídica. 

No entanto, a Corte IDH estabelece que as pessoas com 

deficiência mental têm direito a cuidados de saúde mental que 

“devem ter como finalidade principal o bem-estar do paciente e o 

respeito pela sua dignidade como ser humano, que se traduz no 

dever de adotar como princípios orientadores do tratamento 

psiquiátrico o respeito à intimidade e autonomia das pessoas”40 e 

numa transição para o reconhecimento da autonomia das pessoas 

com deficiência estabelece que  

 

a deficiência mental não deve ser entendida como uma incapacidade para se 

determinar, e deve ser aplicada a presunção de que as pessoas portadoras deste tipo 

de deficiências são capazes de expressar a sua vontade, a qual deve ser respeitada 

pelo pessoal médico e pelas autoridades. Quando seja comprovada a impossibilidade  

 
38 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Op. Cit, par. 80 
39 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs Brasil. Op. Cit, par. 81. 
40 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs Brasil. Op. Cit., par. 130. 



Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis 
 

121 

 

 do doente para consentir, caberá aos seus familiares, representantes legais ou à 

autoridade competente emitir o consentimento em relação ao tratamento a ser 

empregado41. 

 

Finalmente, a Corte IDH pronunciou-se sobre as condições de 

internamento e sobre certas formas de controlo dos pacientes. 

Assim, em relação à sujeição42 afirmou que:  

 

(…) apresenta um alto risco de ocasionar danos ou a morte do paciente e que as 

quedas e lesões são comuns durante esse procedimento.  

O Tribunal considera que a sujeição é uma das medidas mais agressivas a que 

pode ser submetido um paciente em tratamento psiquiátrico. Para que esteja de 

acordo com o respeito à integridade psicológica, física e moral da pessoa, segundo 

os parâmetros exigidos pelo artigo 5 da Convenção Americana, deve ser 

empregada como medida de último recurso e unicamente com a finalidade de 

proteger o paciente ou o pessoal médico e terceiros, quando o comportamento da 

pessoa em questão seja tal que esta represente uma ameaça à segurança 

daqueles. A sujeição não pode ter outro motivo senão este e somente deve ser 

executada por pessoal qualificado e não pelos pacientes43. 

 

Além disso, seguindo os Princípios para a Proteção das 

Pessoas com Doença Mental e para o Melhoramento dos Cuidados 

de Saúde Mental, a Corte IDH estabeleceu que todo o tratamento 

deve ser escolhido com base no melhor interesse do paciente e 

respeitando a sua autonomia. Desta forma, o pessoal médico deve 

aplicar o método de sujeição que seja menos restritivo, depois de 

uma avaliação da sua necessidade, pelo período que seja 

absolutamente necessário e em condições que respeitem a 

dignidade do paciente e que minimizem os riscos de deterioração 

da sua saúde44. 

4.2. Em direção à plena incorporação do modelo 

social na prática interamericana? 

Depois da entrada em vigor da CDPCD, tanto a CIDH como a 

Corte IDH conheceram casos sobre violação dos direitos de 

pessoas com deficiência. No entanto, uma leitura crítica sobre as 

 
41 Ibidem. 
42 Definida pela Corte IDH como qualquer ação que interfira com a capacidade de um paciente de 

tomar decisões ou que restringe a sua liberdade de circulação. 
43 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil. Op. Cit., par. 133 e 134. 
44 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil. Op. Cit., par. 135. 
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resoluções destes casos levar-nos-ia a pensar que os órgãos do 

sistema interamericano não compreendem totalmente as 

implicações do modelo social. 

O primeiro caso resolvido, tanto pela CIDH como pela Corte 

IDH foi o caso Furlan e Familiares vs Argentina, relacionado com o 

atraso excessivo do Poder Judicial argentino no processo civil de 

indemnização contra o Estado, seguido pelos familiares de 

Sebatián Furlan, que adquiriu uma deficiência mental devido de um 

acidente numas instalações abandonas do Exército argentino, que 

eram frequentadas por crianças como parque recreativo. 

Infelizmente, dado que a sentença se concentra na determinação 

da violação do direito de acesso à justiça e devido processo, por 

atrasos injustificados na tramitação do processo (iniciado quando 

Sebastián Furlan era menor de idade), as possibilidades de que a 

Corte IDH faça uma análise a partir do modelo social são escassas. 

No entanto, como adiantámos, a Corte IDH aproveitou o espaço 

para deixar claro que, da mesma forma com a CDPCD, a CIPCD 

recolhe o modelo social para abordar a deficiência45. 

Um caso posterior e bastante polémico devido à 

conceitualização de deficiência gerida pela Corte IDH é o caso 

Artavia Murillo e outros (Fertilização in vitro) vs Costa Rica, 

relacionado com a violação do direito à vida privada e familiar pela 

decisão da Costa Rica em proibir o sistema de fertilização in vitro. 

Na sua sentença, a Corte IDH conclui que houve uma 

discriminação indireta por deficiência, na medida que a esterilidade 

de uma mulher é uma condição comparável à deficiência. De 

acordo com a Corte IDH, a condição de mulher estéril é uma 

deficiência que ao interagir com uma barreira (a decisão do Poder 

Judicial de não permitir o acesso a serviços de fecundação 

assistida) cria uma deficiência. Assim, afirmou: 

 

(…) tendo em consideração a definição desenvolvida pela OMS segundo a qual a 

infertilidade é uma doença do sistema reprodutivo (…), a Corte considera que a 

infertilidade é uma limitação funcional reconhecida como uma doença e que as 

pessoas com infertilidade na Costa Rica, ao enfrentar as barreiras geradas pela 

decisão da Sala Constitucional, deviam ser consideradas protegidas pelos direitos das 

pessoas com deficiência, que incluem o direito de ter acesso às técnicas necessárias  

 
45 Corte IDH. Furlan y Familiares vs Argentina. Op. Cit., par. 133. 
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 para resolver problemas de saúde reprodutiva. Esta condição demanda uma 

atenção especial para que se desenvolva a autonomia reprodutiva46. 

 

Embora seja positivo que a Corte IDH faça uma análise sobre 

a definição da deficiência à luz do modelo social e da CDPCD (e da 

CIPCD), a partir da nossa posição, a equiparação da infertilidade à 

deficiência não é adequada. Em primeiro lugar, pelo apelo que a 

Corte IDH faz à Organização Mundial da Saúde (OMS) e à situação 

de “doença”. O modelo social procura, precisamente, afastar-se da 

consideração médica da deficiência, ao enfatizar que a deficiência 

não é uma condição que se encontre no indivíduo, mas sim na 

barreira imposta pela sociedade. Apesar dos esforços da Corte 

IDH, esta construção teórica não reflete de forma clara esta 

interação entre deficiência e incapacidade. Ou seja, apesar de 

existirem doenças que podem apresentar deficiências associadas, 

não é correto equiparar ambos os conceitos.  

Por outro lado, a deficiência não deve ser entendida apenas 

como a interação entre a deficiência e a barreira, essa barreira 

deve impedir a “participação plena e efetiva na sociedade em 

condições de igualdade com as demais”47. Neste sentido, apesar de 

considerarmos que a decisão do Estado da Costa Rica pode afetar 

a vida privada e familiar e, numa construção mais específica, os 

direitos reprodutivos da mulher, não consideramos que se traduza 

na configuração de uma deficiência, na medida em que não existe 

um obstáculo ao desenvolvimento de uma vida autónoma, nem a 

uma situação de exclusão social.  

A CIDH, por sua vez, resolveu recentemente o caso 

Clearence Allen Lackey e outros, Miguel Ángel Flores e outros e 

James Wilson Chambers (acumulados) contra os Estados Unidos, 

em relação à aplicação da pena de morte a pessoas com 

deficiência mental48. Apesar da CIDH se ter pronunciado 

anteriormente sobre a proibição de aplicação da pena de morte a 

pessoas pertencentes a grupos em situação de vulnerabilidade, 

 
46 Corte IDH. Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs Costa Rica. 28 novembro de 2012, 

par. 293. 
47 Preâmbulo da CDPCD. 
48 CIDH. Informe Nº 52/13. Casos 11.575, 12.333 e 12.341. Clearence Allen Lackey y otros, 

Miguel Ánge Flores y otros e James Wilson Chambers. Estados Unidos. 15 de julho de 2013. 
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como é o caso das crianças49; somos da opinião de que a 

fundamentação apresentada pela CIDH neste último caso não é 

totalmente compatível com o modelo social e em determinados 

aspetos carece de fundamentação teórica. 

Assim, a CIDH afirma que  

 

É um princípio de direito internacional que as pessoas com deficiência mental, quer 

seja no momento da infração ou durante o julgamento, não podem ser condenadas 

à pena de morte. Da mesma forma, é também contrário ao direito internacional 

executar uma pessoa condenada à pena de morte quando esta tem uma deficiência 

mental no momento da execução50. 

 

No entanto, a CIDH não faz referência a nenhum precedente 

jurisprudencial nem a nenhuma disposição da CDPCD para aplicar 

este princípio. Além disso, nos parágrafos seguintes, a CIDH afirma 

que as pessoas com deficiência mental não podem ser sujeitas à 

pena de morte, porque “estas pessoas não têm a capacidade de 

compreender a razão ou consequência da execução”. No mesmo 

sentido, a 21 de dezembro de 2011, a CIDH outorgou medidas 

cautelares a favor de Virgilio Maldonado Rodríguez, de 

nacionalidade Mexicana, condenado à pena de morte no estado do 

Texas nos Estados Unidos51, que alegava que os tribunais 

estadunidenses não tiveram em conta a sua deficiência mental, 

fazendo com que a pena de morte representasse um tratamento 

cruel nos termos da Declaração Americana52. 

A partir da nossa perspetiva, embora possamos discutir a 

procedência da pena de morte e a necessidade de gerar uma 

derrogação, o raciocínio da CIDH contraria o reconhecimento da 

capacidade jurídica prevista no artigo 12 da CDPCD e o 

reconhecimento como pleno sujeito de direitos (e portanto, de 

deveres) as pessoas com deficiência. Dado que o caso é contra os 

Estados Unidos, não é possível que a Corte IDH tome 

conhecimento sobre o mesmo.  

 
49CIDH. Informe Nº 3/87. Caso 9647. James Terry Roach y Jay Pinkerton. Estados Unidos.  
50 Ibidem, par. 213. 
51 Petição registada sob o número P-1762-11. 
52 CIDH. MC 465/11, 21 de dezembro de 2011. 
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Desta forma, podemos concluir que apesar da CIDH e da 

Corte IDH terem a oportunidade de aplicar as considerações e 

proteções do modelo social previstas principalmente na CDPCD, 

até ao dia de hoje o desenvolvimento que fizeram em torno deste 

modelo não tem sido o mais feliz. Espera-se que, nos próximos 

casos a serão conhecidos em profundidade por ambos os órgãos, 

os princípios orientadores da CDPCD prevaleçam sobre outras 

considerações. 
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6 
GÊNERO E DIREITOS HUMANOS: REVOLUÇÃO 

DE IDÉIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS. 

(CONTEXTO GERAL) 

 

Lia Zanotta Machado 

Universidade de Brasilia 

 

Na busca da igualdade entre homens e mulheres, 

heterossexuais e homossexuais e na busca contra a 

discriminação racial, os movimentos feministas ao 

fazerem interlocução com os sentimentos individuais 

e com as políticas públicas, exigem reflexão e ações 

contínuas sobre a vida privada e sobre a esfera 

pública.  

Lia Zanotta Machado 

 

Resumen 

A luta pelos direitos contra a discriminação das mulheres e a discriminação de 

gênero faz pensar na importância dos movimentos feministas e na sua luta, com 

foco em três grandes temáticas: 1) a luta pelo enfrentamento à violência contra as 

mulheres, 2) pela conquista dos direitos das mulheres à saúde, sexualidade e 

reprodução e 3) pelo direito à autonomia econômica com acesso a trabalho e a 

renda/salário em condições igualitárias aos homens.  Esta pesquisa fala das três 

para concluir que se as movimentações feministas se diferenciaram no tempo por 

darem mais ênfase à esfera pública ou privada, hoje, reconhece-se que todas estas 

demandas estão intimamente entranhadas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Não é possível pensar a luta pelos direitos contra a 

discriminação das mulheres e a discriminação de gênero sem 

pensar na importância dos movimentos feministas, nas formas em 

que os sistemas educacionais e nas formas em que os Estados 

nacionais responderam ou não a estes reclamos tendo contribuído 

ou não para a mudança das mentalidades e para a implementação 

de políticas públicas.  
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Na América Latina, são três as grande temáticas que 

ganharam espaço na movimentação feminista dos anos setenta do 

século XX aos dias de hoje pelos direitos das mulheres e pelos 

direitos à não discriminação de gênero: 1) a luta pelo 

enfrentamento à violência contra as mulheres, 2) pela conquista 

dos direitos das mulheres à saúde, sexualidade e reprodução e 3) 

pelo direito à autonomia econômica com acesso a trabalho e a 

renda/salário em condições igualitárias aos homens.  

As duas primeiras temáticas estão em consonância com a 

palavra de ordem da movimentação feminista dos anos sessenta e 

setenta ocorrida nos Estados Unidos e na França: a politização do 

privado. Politizar o privado é denunciar as desigualdades de poder 

entre homens e mulheres na esfera das relações afetivas, 

amorosas, conjugais, familiares e domésticas. A terceira temática 

está de acordo com a continuidade das reivindicações feministas 

que já vinham do século XIX e começo do século XX. 

As movimentações feministas anteriores que ocorreram no 

século XIX e na primeira metade do século XX na Europa, nos 

Estados Unidos e na América Latina, tiveram como foco o acesso à 

esfera publica: ao trabalho, à educação, às diferentes profissões, e 

ao mundo da política com o direito de votar, ser eleita e ser 

representante política. A nova movimentação retoma as 

reivindicações anteriores, vinculando-as umas às outras.  

A luta pelo acesso às condições de igualdade na esfera 

pública e na privada, estão de fato, intimamente articuladas. A 

tradição social que tornou desiguais homens e mulheres e que as 

interditou por muito tempo de se tornarem juízas, magistradas e 

médicas, ou de votarem e serem eleitas, é derivada, com certeza, 

da idéia, criticada pelo feminismo, de que “mulheres devem ser, 

idealmente, apenas mães e se dedicarem obrigatória ou 

exclusivamente à maternidade”. Para o feminismo, a maternidade 

é uma escolha e não pode ser impeditiva do exercício de 

profissões. Em nome deste tipo de concepção de maternidade 

exclusiva, um grande campo de profissões foi interditado às 

mulheres, ou ainda é considerado inapropriado ou justificador de 

menores remunerações.  
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Mulheres foram, nas sociedades modernas, excluídas das 

atividades profissionais liberais como a medicina, a engenharia e a 

advocacia. Proibidas mesmo de adentrar as primeiras escolas 

universitárias de formação. Depois os avanços foram se dando aos 

poucos. As mulheres que se tornaram médicas seguiram carreiras 

ainda segmentadas, concentrando-se nas áreas de ginecologia e 

obstetrícia e tendo maiores dificuldades de adentrar as áreas 

cirúrgicas de maior risco como a cardiologia cirúrgica e a 

neurocirurgia. 

O paradoxo é enorme, se pensarmos em que em todo o 

século XIX e início do século XX, as mulheres pobres foram 

recrutadas como operárias, por necessitarem o sustento, 

recebendo menores rendimentos, em nome de que elas não 

deveriam ser as chefes responsáveis a prover a família, mas 

apenas eram uma ajuda (embora fossem de fato co-provedoras ou 

mesmo únicas provedoras) e em nome de que a “natureza 

feminina” não era considerada tão competente como a dos 

homens.  

 

Assim, se as movimentações feministas se diferenciaram no tempo por darem mais 

ênfase à esfera pública ou privada, hoje, reconhece-se que todas estas demandas 

estão intimamente entranhadas.  

 

2. ENFRENTAMENTO À DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO 

E VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

Vou me referir ao caso brasileiro, mas neste mesmo ano, 

movimentações feministas eclodiram em quase todos países latino-

americanos. Em 1975, teve lugar o primeiro ato público do 

feminismo no Brasil, o Seminário sobre o Papel e o 

Comportamento da Mulher na Sociedade Brasileira realizado no Rio 

de Janeiro, em que as questões foram amplas como a condição da 

mulher brasileira, as questões relativas ao trabalho, à saúde física 

e mental, à discriminação racial e à homossexualidade feminina e à 

defesa da democracia, pois o Brasil se encontrava então sob 

sistema autoritário e ditatorial. 

A questão específica do movimento no Brasil que primeiro 

toma maior visibilidade política é a questão do assassinato de 
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mulheres. As palavras de ordem, iniciais, referentes à violência se 

deram em 1979 em torno da denúncia dos homicídios cometidos 

por maridos contra suas esposas e o fato de os homens serem 

absolvidos. O enfrentamento das feministas buscou revolucionar a 

opinião pública e criticar o modo pelo qual o femicídio pelo 

companheiro era interpretado pelos poderes jurídicos.  

Em relatório de 2007, formulado pela Secretaria de Pesquisa 

e Opinião Pública do Senado Federal (Brasil, 2007) sobre violência 

doméstica contra as mulheres,” em cada 100 brasileiras,15 

(admitiram) viver ou já viveram algum tipo de violência doméstica. 

(...) 58% apontam ter sido vítima de violência física, 18% de 

violência psicológica e moral e 17% de outras formas” (p.4). Estes 

dados percentuais não se diferenciam de estudos posteriores 

brasileiros nem de estudos em nossos outro países latino-

americanos, ressalvadas as pequenas diferenças. 

O gênero das vítimas de homicídio em todas as cidades 

brasileiras aponta a maior incidência da morte intencional de 

homens contra homens, mas as taxas de uns e de outras são 

internacionalmente muito altas. A mortalidade das mulheres nas 

capitais brasileiras varia entre 1.8 (João Pessoa) a 8.4 (Cuiabá) por 

100.000 habitantes e a dos homens entre 37.2 (Natal) a 134.6 

(Recife).  

Nos países da Europa ocidental, nos anos 2000/2010 são 

aproximadamente 3 (três) mortes intencionais por 100 mil 

habitantes, incluindo-se homens e mulheres e nos Estados Unidos 

são entre 5 e 6 mortes intencionais por 100 mil habitantes. No 

Brasil são cerca de 26 mortes intencionais, incluindo-se homens e 

mulheres, por 100 mil habitantes, com montantes similares em 

países como Colômbia e outros países, índices sempre mais altos 

que os dos países desenvolvidos. Uma reflexão possível é que a 

comparação estatística da mortalidade intencional entre Europa, 

Estados Unidos e América Latina permite apontar que naquelas 

sociedades há uma presença menor do uso tradicional da violência 

para resolver conflitos pessoais (por toda uma história de cidadania 

mais consolidada em torno da idéia de um “Estado de bem-estar” 

e de desenvolvimento internacional desigual).  
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A violência crônica das mulheres atinge a uma grande maioria das mulheres. Além 

de crônica e rotineira a violência doméstica contra as mulheres, constrói-se uma 

espiral crescente de atos violentos em direção ao momento máximo de seu ciclo 

que é o ato de agressão fatal. 

Pode-se assim concluir sobre a forte presença nos países latino-americanos do que 

chamo de “violência interpessoal tradicional”, sustentada na construção de valores 

culturais subjetivos de relações de gênero de longa duração, que constroem e 

reconstroem as identificações masculinas e femininas em torno a uma cultura que 

legitima ou tolera a resolução de conflitos interpessoais através do uso da violência. 

Nela, os homens são chamados a controlar suas mulheres e a se desafiar entre si.  

 

O alto índice de mortes intencionais contra as mulheres, 

combinado com o conhecido caráter doméstico e familiar, quase 

exclusivo, destes femicídios, indica uma crescente violência contra 

as mulheres.  

Na América Latina e Caribe, é somente nas duas últimas 

décadas que a violência conjugal e intra-familiar tem sido objeto 

de novas legislações que buscam instaurar a defesa dos direitos 

humanos das mulheres à integridade física e psicológica no espaço 

familiar e doméstico. Estas novas legislações têm sido muitas 

vezes entendidas como uma questão problemática, tanto por 

operadores de justiça como por segmentos da sociedade. Uns 

insistem na solução autônoma de conflitos no domínio privado, 

outros aderem a soluções jurídicas de mediação ou conciliação, 

mas uns e outros parecem não atribuir relevância à clara 

desigualdade de poder entre os gêneros especialmente no espaço 

privado. 

 

Muitos que se expressam contrariamente a uma aludida quebra do direito à 

igualdade pelo fato de uma lei se dirigir exclusivamente às mulheres, não só não 

reconhecem que a igualdade jurídica formal é compatível com a idéia da 

implementação de leis que busquem a construção da igualdade material, como não 

parecem reconhecer que toda a história do Direito Penal Brasileiro e Ibero-

americano se constituiu discriminando negativamente os direitos das mulheres à 

integridade física e psíquica e à liberdade sexual no espaço doméstico.  

 

Na história do Direito Penal, a defesa da honra dos homens 

sempre implicou o controle legal das mulheres e a defesa do pátrio 

poder dos homens sempre implicou a obediência das mulheres 

através ou da legalidade da correção física ou da incapacidade 

relativa da mulher casada. 
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É somente com as novas leis implementadas na América 

Latina sobre violência doméstica e sobre algumas poucas que as 

denominam violência doméstica contra as mulheres que é 

repudiada a desigualdade de gênero ainda instalada no Código 

Penal, em que pese os anteriores novos direitos constitucionais de 

igualdade de gênero presentes em muitas das novas Constituições 

dos países da América Latina. No Brasil, a nova Lei Maria da Penha 

de 2007 inscreve uma nova noção de família, onde cumpre à 

família e à sociedade defender os direitos individuais de cada um 

de seus membros, e não mais atribuir a tutela implícita das 

mulheres ao representante masculino do pátrio poder. 

É importante revelar a articulação entre a maioria das 

percepções que resistem à legitimidade e aplicação das novas leis, 

com os significados prévios e reatualizados da legitimação e 

legalização da família, não somente como valor cultural, mas tal 

como vem entendido e reforçado na noção de família como bem 

jurídico. 

Os valores de longa duração da defesa do bem jurídico da 

harmonia familiar e da privacidade do âmbito doméstico estão 

presentes em toda a história do arcabouço jurídico ibero-

americano e são guiados pelos princípios das moralidades e 

costumes tradicionais. Incorrem, do ponto de vista da perspectiva 

de direitos humanos, em graves discriminações de gênero e 

violações dos direitos humanos das mulheres . 

A família é o núcleo duro da significação do privado, a “célula 

básica da sociedade”, e era, foi, ou ainda é posta, como um bem 

jurídico a ser preservado. Da época colonial à da Independência, 

pelas Ordenações Filipinas e Manuelinas e pelos Códigos Penais e 

Civis dos paises latino-americanos, a idéia moral de família como 

bem jurídico se mantém. A família pressupôs, por muito tempo, a 

correção do marido sobre a mulher, o criado, o discípulo, filhos e 

escravos, e, por mais tempo, a obediência civil da mulher ao 

marido. Este caráter é reatualizado no modo como, hoje, as 

agressões domésticas são tratadas segundo eventos únicos, 

associados às “vias de fato” e lesões levíssimas, de acordo com sua 

in/significância e i/materialidade. 
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O principal dilema da legitimidade da criminalização da 

violência conjugal e familiar é a resistência oferecida a partir dos 

valores pelos quais a família está como domínio privado e valor 

moral, desde muito regularizada e legitimada nas interpretações 

jurídicas hegemônicas.  

A idéia da correção do marido sobre a mulher está presente 

nos manuais dos confessores da época colonial como é o caso do 

Manual de Corella, citado por Almeida (1993): “..não é de seu 

ofício corrigir o marido, como o é, dele, corrigi-la.” (p.87). 

Nas Ordenações Filipinas, o direito a fazer obedecer a 

mulher, a corrigir e a castigá-la estava explicitamente presente, 

Segundo as palavras do jurista Rodrigues (2004) : “No sistema das 

Ordenações Filipinas (Liv.V, Títs.36, § 1°, e 95,§ 4º), não 

praticava ato censurável aquele que castigasse criado, ou discípulo, 

ou sua mulher, ou seu filho, ou seu escravo.”(p.120).  

Foi somente o Código Criminal do Império de 1830, que 

revogou a legalidade do castigo (físico) presente nas Ordenações 

Filipinas e rescindiu os direitos dos maridos de matar as esposas 

adúlteras e seus amantes. O dever de obediência aos maridos, no 

entanto, é mantido, assim como os conceitos de defesa da honra. 

Segundo Lafayette (2000): “Em virtude do poder pátrio, (até o 

Código Civil de 1916) compete ao marido o direito de exigir 

obediência da mulher, a qual é obrigada a moldar suas ações pela 

vontade dele em tudo que for honesto e justo”. No Brasil, é 

somente o Estatuto da Mulher Casada em 1962 que retira da 

mulher a situação de parcialmente “incapaz”.  

Referindo-se ao Chile, Fries e Matus (2000) assinalam: “En 

materia civil, ..(las) normas (…) hasta 1989 consagraban como 

deber, la obediencia de la mujer a su marido y la de éste de 

brindarle protección, la necesidad de pedir autorización para 

trabajar en forma independiente de éste, la de seguirlo adonde 

este tuviera su lugar de residencia, etc.”.(p.35) 

A idéia de correção não é apenas um costume mantido 

oralmente, e que estaria na iminência de desaparecer... Teve sua 

inscrição jurídica legitimada e legalizada no escopo jurídico e 

religioso num tempo histórico de longa duração, e por aí, 

condições de se inscrever profundamente nas mentes e nos 
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costumes, sem que sua vivência ou percepção tenham ou sejam 

homogêneas para homens e mulheres.  

Na pesquisa que realizei como membro do Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre a Mulher(NEPEM/UnB) sobre subjetividades e 

percepções de homens agressores e mulheres agredidas, a idéia 

de correção aparece clara e insistentemente. Coloco aqui exemplos 

de falas obtidas junto a agressores presente na Delegacia 

Especializada das Mulheres. “Aí, eu tentei corrigir com conversa, 

não deu certo e eu cheguei a ponto de agredir...[...]Não foi bem 

uma agressão, eu tentei chamá-la para perto de mim, ela foi e se 

esquivou, da forma como se esquivou, acabou dando torcicolo...” 

[...] Se Deus tiver que julgar, ele vai ter que julgar a ela e não a 

mim. Eu errei por bater, mas ela viu também que a honra de um 

homem não pode ser jogada fora [...] Ela viu que estava errada, 

veio e se esquivou.” 

Entre as mulheres agredidas, não é a palavra correção que 

mais aparece, mas a descrição de cenas onde os homens acusam 

as mulheres e fiscalizam suas ações e onde os homens batem em 

resposta às ralhações verbais das mulheres ou a situações de 

ciúmes. 

 “Quando eu começo a falar muito, ele logo pega a faca, eu 

fico mordida de raiva, porque a primeira coisa que ele faz é amolar 

a faca. Ah, os motivos eram as drogas, né? Aí, quando ele começa 

usar, eu começava a brigar com ele [...] Os outros motivos que 

tiveram foram quando ele me vê, como ele é muito ciumento, via 

eu conversando com um amigo assim...Ele começava..., queria me 

bater.” 

Fica claro que os olhares destas mulheres se afastam 

substancialmente dos olhares masculinos, quanto ao valor básico 

da obediência devida. Elas se percebem como sujeitos que 

participam de uma disputa de valores com seus companheiros 

sobre como deve ser conduzida a vida do casal. Elas falam muito, 

isto é, elas ralham e criticam as atitudes ou ações dos homens. 

Não outorgam direito aos homens de impor a sua visão pelo bater 

ou pela ameaça. 
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No escopo dos Códigos Penais tradicionais, o espaço doméstico familiar é 

considerado como sinônimo do valor da harmonia familiar e um bem jurídico 

guardião da moralidade e da pacificação da sociedade. Assim, neste escopo, o valor 

da harmonia familiar deve prevalecer, ainda que exija a cegueira diante do caráter 

de gênero dos conflitos familiares. 

Este espaço doméstico tem que ser percebido diferentemente para que se 

introduzam os direitos humanos das mulheres: direitos à integralidade física e 

psíquica e à dignidade da pessoa. A família tem que ser entendida como o lugar do 

respeito à dignidade e integridade física e psíquica de todos os seus membros que 

a compõem. Ë em grande parte no âmbito as relações familiares que se produzem 

os atos de violência sexual contra mulheres e meninas, sustentados na idéia de que 

as mulheres, as meninas e também os meninos, por fazerem parte de uma família 

de um chefe masculino patriarcal lhe devem submissão. 

 

A presença das mulheres no espaço público da rua e do lazer 

sofre fortes discriminações, pois se considera que a “mulher 

honesta” é a “mulher de família” e assim que a “mulher que está 

na rua” não deve ser honesta. Ao entrevistar homens que 

cometeram violência sexual contra mulheres foi evidenciado que o 

principal motivador do crime era o desejo sexual em simbiose com 

o desejo de controle das mulheres e que a motivação para o crime 

era justamente as mulheres estarem sozinhas em um local público. 

Por que esta justificativa? Por que ela parece verídica para o senso 

comum. Do que se pode depreender que as mulheres não se lhes 

reconhece o direito de liberdade de movimentação nos setores 

públicos das ruas e dos lazeres e que se controla as formas de 

suas vestimentas, como se fossem as mulheres que provocassem 

a violação sexual dos homens. Não deveríamos ter lugares 

proibidos para nenhum dos gêneros na cidade ou no campo. 

3. PELA CONQUISTA DOS DIREITOS DAS MULHERES À 

SAÚDE, SEXUALIDADE E REPRODUÇÃO. 

Na década de 1980, nos países da América Latina foram 

feitas críticas às propostas de controle populacional da natalidade e 

às políticas locais estimuladas internacionalmente à esterilização 

das mulheres sem acesso às informações.  

 

O movimento feminista estabeleceu a diferença entre controle populacional e o 

desejado planejamento familiar com acesso a informações e respeito à autonomia.  
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No Brasil, em 1983, no Rio de Janeiro diversos grupos 

feministas organizaram o Encontro sobre Saúde, Sexualidade, 

Contracepção e Aborto. Reivindicava-se uma política de oferta de 

contraceptivos ao lado da oferta de informações, entendidas como 

direitos à autonomia e à decisão. Lutava-se pela descriminalização 

do aborto. Movimentos de mulheres e profissionais de saúde, com 

apoio especialmente de sanitaristas, propuseram um Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 1983 e 

conseguiram fazer aprovar pelo Ministério da Saúde, um sistema 

de saúde público que previsse o atendimento integral à saúde das 

mulheres, contrapondo-o ao atendimento quase exclusivo das 

mulheres como mães nos serviços materno-infantis. Incluía-se aí o 

direito à contracepção e o direito à sexualidade com autonomia. 

Logo a demanda da movimentação feminista voltou-se para a 

inserção nas políticas públicas estatais. Foi proposta a criação de 

conselhos, que integrados pelas feministas fossem legitimados 

pelos poderes públicos, tornando-se órgãos de consulta e 

proposição. Os primeiros Conselhos pelos Direitos das Mulheres e, 

mais tarde organismos estatais foram aos poucos sendo criados 

para incluir os direitos das mulheres nos países latino-americanos. 

No Brasil, em 1988, o Conselho Nacional de Direitos das 

Mulheres liderou a formação de um lobby, chamado o “lobby do 

batom” que apresentou aos constituintes a “Carta das Mulheres”, 

elaborada por um grande número de feministas. Sua pauta: justiça 

social, criação do Sistema Único de Saúde, ensino público e 

gratuito em todos os níveis, autonomia sindical, reforma agrária, 

reforma tributária e negociação da dívida externa. Na segunda 

parte se referia aos direitos das mulheres: trabalho, saúde, direitos 

de propriedade, chefia compartilhada na sociedade conjugal, 

defesa da integridade física e psíquica da mulher como 

argumentação para o combate à violência, redefinição da 

classificação penal do estupro, criação de delegacias especializadas 

de atenção a mulher em todos os municípios.  
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Nos anos noventa, a tendência dos movimentos feministas foi a de se organizar em 

organizações não governamentais, buscando recursos para objetivar projetos 

referidos à elaboração e acompanhamento das políticas públicas. Formaram-se 

grandes redes de articulação nacional e articulação regional na América Latina. As 

questões de direitos à saúde, parto humanizado, acesso a concepcionais estiveram 

e estão presentes na pauta dos movimentos feministas latino-americanos, porque 

longe estão de terem sido resolvidos.  

 

Movimentações pela legalização da interrupção da gravidez e 

pela legalização do aborto estão, graças a estas movimentações, 

na pauta das câmaras legislativas do Uruguai, Argentina e Brasil e 

Cidade do México entre outros, com maior ou menor sucesso, 

assim como alguns aspectos forma levados às Cortes Supremas 

como é o caso da interrupção da gravidez em casos de fetos 

anencefálicos no Brasil oiie dos casos derivados de questão de 

saúde da grávida ou do feto, como é o caso da Colômbia. Onde 

foram abertas brechas ou foram abertas as possibilidades de 

interrupção da gravidez, têm diminuído os índices de mortalidade e 

morbidade decorrentes das condições clandestinas dos abortos. 

 

Não se pode deixar de mencionar a presença em toda a América Latina e nos 

países desenvolvidos de grupos conservadores que buscam uma imposição única 

do controle sobre todas as mulheres, suas decisões e seus corpos. Ao contrário, a 

movimentação feminista propõe, em nome da ética, que cada mulher leve em 

conta suas possibilidades e circunstâncias, e que a maternidade seja uma escolha e 

que a mortalidade e morbidade de inúmeras mulheres não mais aconteçam.  

 

Se os movimentos feministas conseguiram grandes êxitos no 

desenho das políticas públicas, há também recuos e cooptação 

pelo Estado.  

Nos últimos anos, as movimentações feministas na América 

Latina passaram a fortemente incluir a luta contra toda 

discriminação de gênero e a luta contra toda discriminação das 

formas de sexualidade, assim como das discriminações raciais e 

étnicas. As movimentações feministas negras no Brasil, por 

exemplo, se consolidaram em articulações de redes nacionais. Nos 

encontros das mulheres indígenas, os direitos à saúde e a não 

violência integram as pautas de reivindicação das mulheres 

indígenas, seja nas cidades seja nas reservas (seus territórios).  
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4. PELA CONQUISTA DO DIREITO À AUTONOMIA 

ECONÔMICA COM ACESSO A TRABALHO E A 

RENDA/SALÁRIO EM CONDIÇÕES IGUALITÁRIAS 

AOS HOMENS 

Com certeza, a história do mercado de trabalho na América 

Latina registrou nas últimas décadas a entrada crescente das 

mulheres no trabalho formal e informal, contudo a distância entre 

rendimentos ou salários de homens e mulheres continuou a 

apresentar desigualdades.  

 

As desigualdades no mercado de trabalho se dão, não apenas por discriminação de 

gênero, mas também por discriminação de etnias/raças, sempre com superioridade 

racial dos considerados brancos. E as movimentações feministas têm sempre se 

colocado contra todas as discriminações no mercado de trabalho. 

 

No Brasil, por exemplo, os dados revelam situações similares 

a outros países, onde se fazem necessários equipamentos urbanos 

como creches e escolas para os filhos, que possibilitem a entrada 

da mulher na atividade laboral fora do âmbito doméstico.  

Há inserção de grande parte das mulheres em situações de 

emprego vulneráveis, ou porque sem segurança e duração, ou 

porque em atividades que recebem pouco como é o caso da 

profissão de doméstica, com menos direitos e menores 

retribuições. Por outro lado, os dados apontam que cada vez mais, 

as mulheres se tornam parte ou a única provedora do sustento da 

família.  

Soares (2011, pág.75) aponta que no Brasil, “34% das 

mulheres no mercado de trabalho estão em situação de 

vulnerabilidade, ou seja, são trabalhadoras domésticas, 

trabalhadoras não remuneradas, ou trabalhadoras para o consumo 

próprio, enquanto que somente 9% dos homens estão neste tipo 

de situação.”  

Paradoxalmente, houve aumento relativo do grau de 

escolaridade das mulheres no mercado de trabalho que “hoje tem 

uma escolaridade mais alta do que os homens” (Soares, 2011, 

pág.75). Os salários continuam desiguais tanto entre aquelas 

profissões e tarefas menos qualificadas quanto naquelas profissões 
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altamente qualificadas para cuja formação se exige a educação 

superior. 

De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Perseu 

Abramo sobre “o que as mulheres acham de sua vida”, as 

mulheres entrevistadas por amostra nacional, disseram que a vida 

melhorou em dez pontos percentuais entre 2001 e 2002, 

destacando a maior liberdade e independência da mulher assim 

como a maior oportunidade de inserção no mercado de trabalho. 

Entre os pontos considerados negativos, estão a referencia à 

subordinação aos homens e as desigualdades no mercado de 

trabalho. 

Concluindo, a defesa dos direitos das mulheres é uma crucial 

forma de defender os direitos humanos e a igualdade de gênero. 
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Resumo 

O objetivo deste capítulo é o de facilitar uma aproximação ao sistema internacional 

de proteção dos direitos humanos das mulheres a partir de uma perspetiva geral. 

Será dada uma especial atenção ao estudo da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Descriminação Contra as Mulheres (CEDAW), assim como ao 

órgão de fiscalização deste tratado internacional: o Comité para a Eliminação da 

Discriminação Contra as Mulheres. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O ponto de partida dos denominados problemas de gênero 

situa-se na persistência de uma desigualdade de facto entre 

homens e mulheres ou discriminação por gênero, existente não 

apenas ao nível das relações jurídico privadas, mas também na 

vida pública.  

Verifica-se que a atual estrutura social continua a basear-se 

num modelo patriarcal no qual persistem papéis e estereótipos que 

colocam as mulheres numa posição claramente inferior em relação 

aos homens e que, portanto, criou uma situação de discriminação 

contra as mulheres devido ao seu gênero. Esta desigualdade social 

converteu o grupo de mulheres num grupo de especial 

vulnerabilidade em relação ao gênero masculino. Por vezes, esta 

desigualdade ou vulnerabilidade levou a situações de abuso de 

poder e inclusive a situações que transcendem a esfera privada, 

abrangendo também a esfera pública do indivíduo. Exemplos 

concretos desta última situação podem ser a participação 

desequilibrada entre homens e mulheres nos processos de tomada 

de decisões políticas ou a desigualdade de gênero no contexto da 

educação superior (menor presença de mulheres nos órgãos de 

direção e gestão, acesso não equitativo a determinadas 
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posições...). Além disso, como já foi reconhecido por unanimidade, 

estas situações de discriminação e desigualdade chegam a impedir 

o progresso social e inclusive afetam o próprio sistema 

democrático.  

De acordo com os dados divulgados pelo Escritório do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos os esforços realizados até 

aos dias de hoje não tiveram resultados positivos, ou pelo menos 

assim parece pelas estatísticas realizadas sobre as diferenças 

económicas e sociais entre homens e mulheres. Em concreto, as 

mulheres “constituem a maioria dos pobres no mundo e, desde 

1975, o número de mulheres rurais que vivem na pobreza 

aumentou em 50%. São as mulheres que constituem a maioria dos 

analfabetos no mundo, tendo o seu número passado de 543 

milhões em 1970 para 597 milhões em 1985. Na Ásia e em África 

as mulheres trabalham por semana 13 horas mais do que os 

homens, e muitas vezes sem auferirem qualquer remuneração. Em 

todo o mundo as mulheres ganham menos 30% a 40% que os 

homens para trabalho igual e encontram-se presentes em cerca de 

10% a 20% de empregos de direção e administração, sendo que 

este valor é inferir a 20% no sector da indústria. Menos de 5% dos 

Chefes de Estado são mulheres. Se o trabalho não remunerado das 

mulheres em casa e com a família fosse contabilizado em cada país 

como rendimento produtivo nacional, tal faria aumentar em 25% a 

30% o produto global1. 

Esta realidade social, na qual a verdadeira igualdade tem-se 

destacado pela sua ausência, foi fomentada pela ausência de uma 

cultura jurídica sobre os direitos humanos das mulheres. Por este 

motivo existe a necessidade de promover o estudo e a análise 

jurídica dos problemas que derivam da mesma, principalmente 

tendo presente que, em alguns Estados, persistem normas que 

estabelecem uma discriminação jurídica e económica contra a 

mulher (incapacidade para administrar bens sem autorização do 

marido, impossibilidade para adquirir bens próprios durante o 

casamento,…). Da mesma forma, é fundamental analisar as 

 
1 Sobre estas questões, ver o documento publicado pelo Escritório do Alto Comissariado para os 

Direitos Humanos: Folleto informativo nº 22- Discriminación contra la mujer: la Convención y el 

Comité: http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs22_sp.htm  

http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs22_sp.htm
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medidas que têm sido implementadas com o objetivo de acabar 

com as situações discriminatórias associadas ao gênero, contra a 

mulher e que procuram tornar efetiva a igualdade entre homens e 

mulheres e qual tem sido o seu resultado. 

O tema será abordado a partir de uma perspetiva geral 

centrada no princípio de igualdade e não discriminação no contexto 

internacional. Por isso, e pelas dimensões limitadas deste capítulo, 

não será possível entrar numa análise detalhada dos regulamentos 

específicos sobre as diferentes manifestações possíveis da posição 

jurídica desigual e discriminatória da mulher em relação ao 

homem. É óbvio, que estas situações exigem soluções por parte 

das autoridades públicas, que começam pelo reconhecimento 

jurídico dos direitos específicos às mulheres, assim como a 

proibição ou censura destas práticas discriminatórias. Pode-se 

dizer que, durante as últimas décadas, é possível observar uma 

tomada de consciência desta realidade tanto por parte da 

Comunidade Internacional como por parte dos Estados, o que 

demonstra a insuficiência dos instrumentos internacionais 

existentes até há relativamente pouco tempo para combater esta 

realidade. O atraso na integração da perspetiva de gênero no 

direito internacional dos direitos humanos dificultou a obtenção de 

uma igualdade real entre homens e mulheres; e isso, apesar do 

princípio de igualdade aparecer nos principais tratados sobre 

direitos humanos, o reconhecimento à igualdade formal não 

garante essa igualdade real. 

Perante esta realidade, a questão que se coloca centra-se em 

como resolver esta situação a partir do Direito e, mais 

concretamente, quais são os instrumentos jurídicos existentes no 

contexto internacional para lutar contra este tipo de discriminação. 

Desta forma, o objetivo deste capítulo será o de oferecer uma 

visão geral sobre os instrumentos jurídicos internacionais que 

garantem os direitos das mulheres.  
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2. O GÊNERO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

DIREITOS DAS NAÇÕES UNIDAS 

O sistema de proteção dos direitos a nível internacional 

sofreu um desenvolvimento considerável durante as últimas 

décadas, apesar de ser um desenvolvimento lento e insuficiente na 

medida em que as situações de discriminação continuam a existir 

no mundo. Por um lado, a experiência demonstrou que o sistema 

universal dos direitos humanos tem sido insuficiente para dar uma 

resposta adequada à especificidade dos problemas e das 

necessidades de um grupo vulnerável como o das mulheres. Além 

disso, trata-se de uma legislação incompleta e fragmentada na 

medida em que, na regulação incluída nos primeiros tratados 

internacionais sobre os direitos das mulheres, o tema da 

“discriminação contra a mulher não foi abordado de forma global e 

a consagração do direito de igualdade nos tratados gerais sobre os 

direitos humanos, na prática, não funciona adequadamente na 

promoção e proteção dos direitos humanos das mulheres”2. 

Entre as organizações internacionais que deram um impulso 

à perspetiva de gênero, as Nações Unidas assumiram um 

protagonismo quase absoluto. Sem dúvida alguma, a nível 

internacional, as Nações Unidas lideraram o processo de proteção 

dos direitos das mulheres e incentivaram a aprovação de medidas 

de ação positiva para tornar eficaz o conteúdo destes direitos.  

Entre os instrumentos de proteção universal, a Carta das 

Nações Unidas inclui no seu preâmbulo o princípio de igualdade 

entre homens e mulheres e nas suas disposições menciona o 

princípio de igualdade de direitos, como um dos objetivos das 

Nações Unidas (artigos 1.2). Por outro lado, este princípio de 

igualdade de direitos foi reforçado e alargado, pelo que veio a ser 

chamado de Carta Internacional de Direitos Humanos, em 

referência à Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e ao Pacto 

Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O 

 
2 Ver RODRIGUEZ HUERTA, G., “La no discriminación de las mujeres: objeto y fin de la CEDAW”, 

em VAZQUEZ, R. e CRUZ PARCERO, J. (Coords.), Derechos de las mujeres en el derecho 

internacional, Tomo 1, Serie Género, Derecho y Justicia, México, México, SCJN-Fontamara, 2010, 

pág. 130. 
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primeiro destes instrumentos, a pedra angular do sistema de 

proteção internacional, defende que todas as pessoas podem 

usufruir dos direitos humanos “sem distinção alguma de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição económica, 

nascimento ou qualquer outra condição” (artigo 2). Em relação aos 

Pactos internacionais de 1966, ambos estabelecem que os Estados 

Partes se comprometem em garantir o exercício dos direitos 

consagrados nestes instrumentos “sem discriminação alguma por 

motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou por 

outra natureza, origem nacional ou social, posição económica, 

nascimento ou qualquer outra condição social” (artigo 2 PIDESC e 

artigo 2 PIDCP). Apesar de ambos os textos reconhecerem 

explicitamente o princípio de igualdade e não discriminação 

perante a lei3, no entanto, falta-lhes uma regulação específica 

sobre a situação da mulher. 

Desde os seus primeiros anos de funcionamento, os órgãos 

das Nações Unidas mostraram interesse pela proteção dos direitos 

das mulheres. Nesta linha e entre os primeiros direitos que foram 

alvo de atenção por parte da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

estão os direitos de natureza política. De facto, em 1950 foi 

adotada uma ferramenta específica: a Convenção sobre os Direitos 

Políticos da Mulher (1952) que reconhece o direito ao sufrágio 

ativo e passivo para as mulheres em todos os processos eleitorais, 

assim como o direito a exercer cargos políticos e públicos. A esta, 

seguiram-se outras convenções internacionais centradas noutros 

tipos de direitos como a Convenção sobre a Nacionalidade das 

Mulheres Casadas (1957), a Convenção sobre o Consentimento 

para Casamento, Idade Mínima para Casamento e Registo dos 

Casamentos (1962) ou a Convenção sobre o Consentimento para 

Casamento, Idade Mínima para Casamento e Registo dos 

Casamentos (1965). 

 

3 “Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação, a igual proteção da 

lei. A este respeito, a lei deve proibir todas as discriminações e garantir a todas as pessoas 

proteção igual e eficaz contra toda a espécie de discriminação, nomeadamente por motivos de 

raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer opinião, de origem 

nacional ou social, de propriedade, de nascimento ou de qualquer outra situação” (artigo 26 

PIDCP). 
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O ponto de arranque no processo de proteção dos direitos 

humanos das mulheres a nível internacional e mais concretamente 

do reconhecimento formal da igualdade da mulher pode ser 

situado na Declaração sobre a Eliminação da Discriminação Contra 

as Mulheres, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1967 

(Res. A.G. 2263 XXII). Apesar de na mesma existir uma censura 

explícita à discriminação contra a mulher que é qualificada como 

“fundamentalmente injusta” e como uma “ofensa à dignidade 

humana” (artigo 1), a Declaração foi apenas um mero 

compromisso político entre os Estados sem força vinculativa 

(carece da força jurídica de um tratado). No entanto, temos de 

reconhecer que este é um elo importante no longo processo de 

reconhecimento dos direitos das mulheres. 

Em relação aos direitos das mulheres e das raparigas, a 

Declaração e Programa de Ação adotados na Conferência Mundial 

sobre Direitos Humanos de 19934, afirma que estes “são parte 

inalienável, integrante e indivisível dos direitos humanos 

universais. A plena participação, em condições de igualdade, da 

mulher na vida política, civil, económica, social e cultural a nível 

nacional, regional e internacional e a erradicação de todas as 

formas de discriminação baseadas no gênero são objetivos 

prioritários da comunidade internacional” (ponto 18 da Declaração 

aprovada em Viena). Este é o primeiro texto no qual existe um 

registo sobre a necessidade de uma ferramenta jurídica específica 

para a mulher que pretende reforçar os instrumentos 

internacionais existentes até esse momento tornando, finalmente, 

eficaz a igualdade real. 

 

Desta forma, constata-se que apesar do louvável trabalho desenvolvido pelas Nações 

Unidas a partir da aprovação da sua carta fundacional e embora nenhum dos 

instrumentos internacionais anteriormente mencionados exclua o gênero feminino da 

titularidade dos direitos humanos, a realidade reflete que as mulheres continuam a 

formar um grupo particularmente vulnerável por razão de gênero, como demonstrado 

nas constantes transgressões que sofrem dos seus direitos. Por outras palavras, 

apesar do reconhecimento da igualdade formal nos diferentes tratados e convenções 

sobre direitos humanos, a prática evidencia uma desigualdade real entre o gênero 

masculino e o gênero feminino, situação que requer um tratamento definitivo que 

incorpore a perspetiva de gênero no sistema internacional de proteção de direitos. 

 
4 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp
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3. A CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS 

AS FORMAS DE DESCRIMINAÇÃO CONTRA AS 

MULHERES (CEDAW)5 

Finalmente, em 1979, a Assembleia Geral aprovou a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Descriminação contra as Mulheres (CEDAW) (Res. A.G. 34/1980)6. 

Este tratado, em vigor desde 1981, e do qual fazem parte 187 

Estados7, é o resultado de todos os esforços e impulsos que 

antecederam a luta pela igualdade real e, em particular, foi 

impulsionada por três Conferências Mundiais das Nações Unidas 

sobre a Mulher que tiveram lugar no México (1975), em 

Copenhaga (1980) e em Nairobi (1985)8. A primeira destas 

conferências mundiais celebrada na Cidade do México merece uma 

menção especial, na medida em que na mesma foi destacada a 

necessidade de criar a Convenção9. 

Existe um acordo generalizado ao considerar este 

instrumento jurídico como um marco na luta contra as normas e 

práticas discriminatórias, na medida em que constitui um impulso 

significativo para as iniciativas sobre a perspetiva de gênero a nível 

internacional. Além disso, foi qualificada como a Carta 

Internacional dos Direitos Humanos das Mulheres10 e, apesar de 

não se referir à perspetiva de gênero, alguns autores argumentam 

 
5 As siglas correspondem ao nome em inglês: Committee on Elimination of Discrimination Against 

Women. 
6 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm 
7 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en#EndDec  
8 A influência das teorias feministas e alguns movimentos sociais em luta contra a discriminação 

de gênero deram local à celebração de várias Conferências mundiais sobre a Mulher, que 

recolheram algumas das reivindicações feministas e por sua vez produziram leves progressos na 

eliminação da discriminação. 
9 Sobre as Conferências Mundiais das Nações Unidas sobre a Mulher, é possível consultar: RUBIO, 

A., “Género y desarrollo: internacionalización de los derechos humanos de las mujeres”, em 

Gênero y Derechos Humanos, García Indra, A. e Lombardo, L., (coords.), Zaragoza, Mira Editores, 

2002. 
10 Em RODRIGUEZ HUERTA, G., “La no discriminación de las mujeres: objeto y fin de la CEDAW”, 

Op.cit., pág. 131. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#EndDec
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que se trata de “uma ferramenta que tem como ponto de partida e 

que incorpora esta perspetiva no seu texto”11. 

Num contexto internacional em que felizmente terminaram 

com algumas das piores formas de discriminação, como a baseada 

na raça, a Convenção marca como objetivo promover a plena 

igualdade entre homens e mulheres num mundo baseado na 

equidade e na justiça. A partir desta perspetiva, é importante 

destacar que, apesar de ser um texto que representa um 

progresso na luta contra a discriminação, a Convenção não é uma 

ferramenta de reconhecimento de direitos humanos novos, mas 

sim de promoção dos existentes nesse momento12. 

3.1. Conteúdo da Convenção 

Em relação ao seu conteúdo, a Convenção é composta por 

um preâmbulo, seis partes e trinta artigos organizados em dois 

pares claramente diferenciados: por um lado, contém uma série de 

disposições de carácter substancial que garantem uma série de 

direitos às mulheres e estabelecem obrigações para os Estados 

Partes para os dotar de eficácia; e por outro, estabelece um órgão 

de fiscalização do tratado (o Comité). Os objetivos e fins do 

tratado são, claramente, fixados no preâmbulo. Desta forma, 

afirma-se que o objetivo principal do tratado é o de eliminar a 

discriminação contra a mulher “em todas as suas formas e 

manifestações”, assim como promover a igualdade real entre o 

homem e a mulher. A justificação para estes objetivos está na 

persistência da discriminação de que continuam a ser alvo as 

mulheres, e isso, apesar do facto de que outros instrumentos 

jurídicos internacionais sobre os direitos humanos já reconhecerem 

o princípio de igualdade de todos os seres humanos e da não 

discriminação (Carta das Nações Unidas, Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

 
11 Ver em TAMES, R., “El reconocimiento de los derechos de las mujeres en las Naciones Unidas”, 

em VAZQUEZ, R. e CRUZ PARCERO, J. (Coords.), Derechos de las mujeres en el derecho 

internacional, Tomo 1, Serie Género, Derecho y Justicia, México, SCJN-Fontamara, 2010, pág. 32. 
12 Neste sentido pronunciaram-se autores como COURTIS, C., ““La aplicación de los tratados 

internacionales de derechos humanos por los tribunales nacionales. El caso de los derechos de la 

mujer”, em VAZQUEZ, R. e CRUZ PARCERO, J. (Coords.), Derechos de las mujeres en el derecho 

internacional, Tomo 1, Serie Género, Derecho y Justicia, México, SCJN-Fontamara, 2010, pág. 88. 
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Políticos e Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais, entre outros).  

 

O primeiro que podemos destacar do texto da Convenção é a incorporação de uma 

definição abrangente do conceito de discriminação contra a mulher, que constitui 

um grande progresso na construção de um contexto jurídico internacional 

específico sobre a mulher, na medida em que não se limita apenas a estabelecer a 

proibição da discriminação, mas também engloba a definição deste conceito. De 

acordo com o disposto no artigo 1, a discriminação contra a mulher significa 

“qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como efeito 

ou como objetivo comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício 

pelas mulheres, seja qual for o seu estado civil, com base na igualdade dos homens 

e das mulheres, dos direitos do homem e das liberdades fundamentais nos 

domínios, político, económico, social, cultural e civil ou em qualquer outro 

domínio”.  

 

A discriminação é uma forma de violação de direitos 

humanos, neste caso, não apenas do princípio de igualdade de 

direitos, mas também da dignidade humana, na medida em que 

coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade em diferentes 

áreas, como a vida social, económica, cultural e política e que, 

logicamente, impede ou limita o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana. A vulnerabilidade é intensificada em situações de 

pobreza, onde a mulher tem menos acesso a bens (alimentos) ou 

serviços (saúde, educação, emprego…). 

A Convenção exclui as medidas de ação positiva do conceito 

de discriminação ao prever que não serão consideradas como tal 

aquelas “…medidas especiais de carácter temporário orientadas a 

acelerar a igualdade de facto entre o homem e a mulher…” (artigo 

4). Pois bem, estabelece dois limites a esta exclusão: em primeiro 

lugar, a impossibilidade de implicar a “manutenção de normas 

desiguais ou separadas” e em segundo lugar, a limitação 

temporária das mesmas, que “cessarão quando os objetivos de 

igualdade de oportunidade e tratamento forem alcançados”. Neste 

sentido, a Convenção representa um progresso em relação a 

instrumentos internacionais anteriores, na medida em que não se 

limita ao reconhecimento da igualdade formal entre homens e 

mulheres; especificamente, e como será observado mais adiante, o 

tratado exige que os Estados Partes tomem medidas adequadas 

com o objeto de eliminar a discriminação, ou seja, exige a adoção 

de medidas específicas de ação positiva.  
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O elenco dos direitos substantivos, incluindo o conteúdo da 

Convenção é razoavelmente amplo englobando direitos políticos 

(artigo 7), civis –nacionalidade-(artigo 9), sociais –educação 

(artigo 10), saúde (artigo 12)-, laborais (artigo 11), económicos e 

sociais (artigo 13)13. Da mesma forma, o tratado dedica uma 

especial atenção aos direitos da mulher em zonas rurais que são 

especificados no artigo 14. Como pode ser visto, o âmbito de 

proteção dos direitos incluídos para combater a discriminação 

engloba não apenas os direitos relacionados com a vida pública, 

mas também os centrados na esfera privada. Neste sentido, 

algumas disposições também incluem a necessidade de abordar 

mudanças socioculturais para eliminar os padrões que alimentaram 

os estereótipos que tradicionalmente descriminavam as mulheres. 

É precisamente a sobrevivência de padrões que atribuíam à mulher 

um papel tradicional no contexto doméstico que levou a incluir 

referências substantivas sobre a educação familiar (artigo 5). 

O tratado atribui uma importância especial à participação da 

mulher na vida política e pública. Neste sentido, os artigos 7 e 8 

reconhecem o direito a participar na vida política nacional e 

internacional; em concreto, os direitos ao sufrágio ativo e passivo, 

de acesso a cargos e funções públicas e de participação nos 

diferentes processos de aprovação de decisões em políticas 

governamentais, organizações não-governamentais e organizações 

internacionais. A relevância dos direitos de participação política é 

óbvia tendo em conta o seu carácter indispensável para o 

funcionamento dos sistemas democráticos14. É importante destacar 

que, apesar da maioria das Constituições nacionais e instrumentos 

 
13 “…trata-se de uma ferramenta de orientação anti discriminatória, pelo que o seu objetivo básico 

não é o de estabelecer novos direitos humanos, mas sim o de garantir o pleno reconhecimento e 

usufruto dos direitos humanos já estabelecidos noutros instrumentos anteriores…”. Ver COURTIS, 

C., “La aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos por los tribunales 

nacionales. El caso de los derechos de la mujer”, em VAZQUEZ, R. e CRUZ PARCERO, J. (Coords.), 

Derechos de las mujeres en el derecho internacional, Tomo 1, Serie Género, Derecho y Justicia, 

México, México, SCJN-Fontamara, 2010, pág. 88. 
14 A Recomendação Geral nº 5 aprovada pelo Comité para a Eliminação da Discriminação Contra 

as Mulheres recomendou aos Estados Partes para que façam uma maior utilização “de medidas 

especiais de carácter temporário como a ação positiva, o tratamento preferencial ou os sistemas 

de cotas para que a mulher se integre na educação, na economia, na política e no emprego.” 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom5.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom5
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jurídicos internacionais reconhecerem o princípio de igualdade e de 

não discriminação, as mulheres ainda não conseguiram a plena 

igualdade na esfera pública. 

 

Por último, um dos aspetos mais inovadores da Convenção são as referências 

contínuas à obrigação dos Estados Partes em tomar medidas apropriadas para 

garantir a igualdade nos níveis anteriormente mencionados, assim como eliminar a 

discriminação. Neste sentido, não é suficiente a aprovação de medidas legislativas 

que incluam a não discriminação, também é necessário que o tratado exija aos 

Estados que protejam de forma eficaz os direitos das mulheres estabelecendo 

medidas de dissuasão e instrumentos que permitam a apresentação de denúncias 

perante os tribunais nacionais (artigos 6 e 7).  

 

Da mesma forma, é importante realçar o alcance desta 

proibição, ou seja, o facto de que os Estados são obrigados a 

acabar com qualquer forma de discriminação, independentemente 

de que esta tenha lugar na esfera privada ou pública ou se a 

discriminação for direta ou indireta. Além disso, a Convenção exige 

que os Estados tomem medidas necessárias para “modificar os 

padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, tendo 

em vista alcançar a eliminação dos preconceitos e das práticas 

consuetudinárias ou de qualquer outra natureza que tenham como 

base a ideia da inferioridade ou superioridade de um ou de outro 

sexo ou de um papel estereotipado dos homens e das mulheres” 

(artigo 5.a). Da mesma forma, deve ter-se em conta que esta 

obrigação estatal traduz-se numa obrigação para os poderes 

públicos e operadores jurídicos e, principalmente, para os juízes 

nacionais que têm de conhecer a existência destes instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos humanos. 

Como corolário desta obrigação dos Estados, o artigo 18 

estabelece que estes devem prestar contas perante o Secretário-

geral das Nações Unidas, ao qual têm de enviar um relatório sobre 

as medidas tomadas para cumprir as disposições da Convenção; 

relatório, que será considerado pelo órgão de supervisão do 

tratado, o Comité, de acordo com o previsto no ponto seguinte. 
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3.2. O órgão de controlo da CEDAW: o Comité para 

a Eliminação da Discriminação Contra as 

Mulheres 

A Convenção criou um órgão de controlo sobre a aplicação da 

mesma denominado Comité para a Eliminação da Discriminação 

Contra as Mulheres (em adiante, Comité). Trata-se de um dos 

Comités de especialistas independentes responsável por 

supervisionar a aplicação de um dos tratados de direitos humanos 

das Nações Unidas: a CEDAW. 

Em relação à sua composição, o artigo 17 da CEDAW 

estabelece que o Comité é integrado por vinte e três “peritos de 

uma alta autoridade moral e de grande competência no domínio 

abrangido pela Convenção”, que são eleitos pelos Estados Partes 

entre os seus nacionais seguindo um critério de “distribuição 

geográfica equitativa” e em representação de todas as culturas e 

dos principais sistemas jurídicos. Para este fim, cada Estado Parte 

deve designar uma pessoa candidata entre os seus nacionais. Uma 

vez elaborada a lista de pessoas, os Estados Partes designam, 

através de uma votação secreta, os membros do Comité (artigo 

17.2), cujo mandato terá uma duração de quatro anos. Entre os 

seus integrantes o Comité elege um presidente, três vice-

presidentes e um relator. Apesar dos membros do Comité serem 

propostos pelos Estados, a Convenção estabelece que estes não 

devem atuam como representantes dos seus respetivos países, 

mas sim desempenhar o cargo que ostentam “a título pessoal” 

(artigo 17.1).  

Desde a sua criação, a composição do Comité foi um pouco 

diferente dos restantes Comités de Direitos Humanos, na medida 

em que os seus membros, com apenas uma exceção, eram 

mulheres procedentes de diferentes setores profissionais (juristas, 

economistas, sociólogas, docentes, diplomáticas,...) o que permite 

oferecer uma abordagem multidisciplinar dos assuntos tratados 

pelo Comité15. 

 
15 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, C., “Progresos y obstáculos en la aplicación de la Convención para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, Op.cit., pág. 35. 
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No que diz respeito às suas funções, o Comité é responsável 

por garantir a aplicação da Convenção pelos Estados Partes. Por 

outro lado, corresponde-lhe considerar os relatórios apresentados 

pelos Estados Partes ao Secretário-geral das Nações Unidas sobre 

as medidas legislativas, judiciais, administrativas ou de qualquer 

outra natureza que sejam adotadas de acordo com a Convenção. 

Da mesma forma e depois do estudo desses relatórios, o Comité 

tem poderes para elaborar conclusões e recomendações aos 

Estados sobre o processo de implementação. Pois bem, o processo 

de apresentação de relatórios representa algumas dificuldades 

derivadas da laboriosidade e complexidade da sua elaboração. Em 

concreto, estas dificuldades devem-se à “falta de pessoal, de 

experiência e de recursos no ministério ou departamento 

correspondente”16. Por último, elabora um relatório anual sobre as 

atividades desenvolvidas que apresenta perante a Assembleia 

Geral através do Conselho Económico e Social (artigo 21 CEDAW). 

 

Este conjunto de competências levou a afirmar que o Comité é o “legítimo 

intérprete da Convenção” e portanto, as observações que formule devem ser tidas 

em conta pelo Estado em aplicação da mesma17. O que é verdadeiro é que a 

Convenção não atribui expressamente ao Comité o poder de interpretar o tratado, 

como também não o fazem a maior parte dos órgãos de controlo dos tratados de 

direitos humanos. Apesar disto, na prática estes órgãos têm interpretado as suas 

respetivas Convenções dando lugar a importantes diretrizes interpretativas18.  

 

Em relação à sua forma de funcionamento, o Comité reúne-

se anualmente por um período não superior a duas semanas na 

sede de Genebra (anteriormente era na sede de Nova Iorque), 

com o objeto de considerar os relatórios apresentados (artigo 

20.1). Foi alegado que a duração da reunião é insuficiente para 

discutir, exaustivamente, o conteúdo dos relatórios apresentados 

 
16 Ver: Folleto informativo nº 22- Discriminación contra la mujer: la Convención y el Comité: 

http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs22_sp.htm  
17 Consultar RODRIGUEZ HUERTA, G., “La no discriminación de las mujeres: objeto y fin de la 

CEDAW”, Op.cit., pág. 137. 
18 Folleto informativo nº 22- Discriminación contra la mujer: la Convención y el Comité:  

http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs22_sp.htm  

 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs22_sp.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs22_sp.htm
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Estados19. De acordo com o disposto no artigo 19, o Comité 

aprovou o seu próprio Regulamento, segundo o qual as reuniões 

são públicas e as decisões adotadas por consenso. Para a 

celebração das reuniões é necessária a presença de doze dos seus 

membros para que tenha quórum e de dois terços para adotar 

decisões. 

No que diz respeito aos problemas propostos na prática, o 

funcionamento deste órgão mostrou-se escassamente eficaz, pelo 

menos inicialmente e isso deve-se, principalmente, à ausência de 

um mecanismo de impugnação. De facto, o Comité carece de 

instrumentos ou processos que permitam um recurso às vítimas 

das violações de direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos. Precisamente para combater esta deficiência, em 

1999, foi adotado o Protocolo Facultativo à Convenção. 

3.3. Procedimento de impugnação: o Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Contra 

as Mulheres 

Desta forma, seguindo as diretrizes estabelecidas na 

Declaração e Plataforma de Ação, aprovadas em 1993, em 1999 

foi aprovado o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Mulheres20 que criou dois mecanismos de participação novos: o 

procedimento de denúncia individual e o procedimento de 

investigação. 

O primeiro consiste no desenvolvimento de “comunicações” 

ou demandas individuais21, por pessoas ou grupos de pessoas, 

sobre a violação dos direitos reconhecidos na Convenção por parte 

de um Estado Parte que aceite a competência do Comité (artigo 

 
19 Neste sentido, FLINTERMAN, C., “Los derechos de las mujeres y el derecho de petición. ¿Hacia 

un Protocolo optativo a la Convención sobre la Mujer?”, em La protección internacional de los 

derechos de la mujer tras la Conferencia de Pekín de 1995, (Mariño Menéndez, F.), Madrid, 

Universidad Carlos III de Madrid e Boletín Oficial del Estado, 1996, pág. 58. 
20 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm 
21 Formulário de comunicação: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform-

S.PDF  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform-S.PDF
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform-S.PDF
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2)22. Não exige que as pessoas facultadas para apresentar a 

comunicação tenham um interesse legítimo ou que sofram de um 

dano direto. O Protocolo estabelece um requisito de procedibilidade 

ao exigir o esgotamento prévio de todos os meios processuais 

perante a jurisdição interna; requisito que não será exigível se a 

sua tramitação ultrapassar os prazos “injustificadamente ou que 

não seja provável que conduza a uma reparação efetiva do 

requerente” (artigo 4.1). Da mesma forma, também incorpora 

algumas causas de rejeição da participação: que a questão seja ou 

esteja a ser apreciada pelo Comité, incompatibilidade com as 

disposições da Convenção, que seja manifestamente infundada ou 

esteja insuficientemente fundamentada, constituir um abuso do 

direito e que os factos que originaram a participação tenham 

ocorrido antes da entrada em vigor do Protocolo. O Comité, depois 

da fase prévia de apresentação de explicações ou declarações pelo 

Estado para esclarecer a questão (seis meses), irá considerar, em 

sessão privada, toda a informação recebida. Depois de redigir as 

suas recomendações sobre a queixa e as eventuais 

Recomendações sobre a questão, o Comité informa as partes 

interessadas. O artigo 7.4 estabelece uma espécie de “fase de 

execução forçada” do procedimento, ao prever que o Estado Parte 

deve informar o Comité, num prazo de seis meses, de todas as 

medidas tomadas para implementar o acordado pelo Comité.  

O segundo procedimento consiste no pedido de uma 

investigação sobre uma violação grave ou sistémica dos direitos 

humanos das mulheres por parte de um Estado Parte (artigos 8 e 

9), embora, neste caso, o Protocolo permita aos Estados não 

acolher este procedimento de investigação se, assim, o 

manifestarem no momento da assinatura ou ratificação (artigo 

10). O único procedimento de investigação tramitado até agora é o 

relacionado com a situação das mulheres na Ciudad Juárez, no 

 
22 Ver a listagem de casos em: http://tb.ohchr.org/default.aspx É possível consultar um 

comentário geral sobre os casos resolvidos pelo Comité em COURTIS, C., “La aplicación de los 

tratados internacionales de derechos humanos por los tribunales nacionales. El caso de los 

derechos de la mujer”, em VAZQUEZ, Rodolfo e CRUZ PARCERO, Juan (Coords.), Derechos de las 

mujeres en el derecho internacional, Tomo 1, Serie Género, Derecho y Justicia, México, SCJN-

Fontamara, 2010, págs. 92-97. 

http://tb.ohchr.org/default.aspx
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qual o Comité concluiu que se tratavam de graves e sistémicas 

violações dos direitos reconhecidos pela Convenção23.  

É evidente que a aprovação do Protocolo é uma ferramenta 

essencial para a implementação da Convenção que permite 

promover a reparação às vítimas. 

3.4. Recomendações Gerais do Comité para a 

Eliminação da Discriminação Contra as 

Mulheres 

De acordo com o disposto no artigo 21.1 da Convenção, o 

Comité pode aprovar Recomendações Gerais. Estas 

recomendações ou observações com carácter geral são elaboradas 

pelo Comité depois da análise dos relatórios apresentados pelos 

Estados Partes periodicamente. Um dado que deve ser recordado é 

que as Recomendações Gerais não têm como destinatário um 

Estado em concreto, são dirigidas a todos os Estados Partes. 

Até à data, o Comité adotou um total de vinte e cinco 

Recomendações Gerais sobre diferentes temas e através das quais 

ofereceu pautas interpretativas das disposições relativas aos 

direitos humanos das mulheres garantidos pela Convenção24. Entre 

elas, têm uma especial relevância as referentes ao artigo 4.1 da 

Convenção, ou seja, ao estabelecimento de medidas especiais de 

carácter temporário: Recomendações nº 5 e nº 25.  

Na Recomendação Geral nº 5 (sobre medidas temporárias 

especiais), aprovada no sétimo período de sessões (1988), o 

Comité confirma que continua a existir a necessidade de que os 

Estados tomem medidas para aplicar de forma plena a Convenção 

e, portanto, recomenda aos Estados Partes que “façam um maior 

uso de medidas especiais de carácter temporário, como a ação 

positiva, o tratamento preferencial ou os sistemas de cotas para a 

 
23 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-S.pdf 

Sobre este caso, ver COURTIS, C., “La aplicación de los tratados internacionales de derechos 

humanos por los tribunales nacionales. El caso de los derechos de la mujer”, Op.cit., págs. 97-

102. 
24 Conjunto de Recomendações Gerais adotadas pelo Comité para a Eliminação da Discriminação 

Contra as Mulheres:  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom5  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-S.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom5
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integração da mulher na educação, na economia, na política e no 

emprego”25. 

A Recomendação nº 25, aprovada no trigésimo período de 

sessões (1999)26, também se refere à aprovação de medidas 

temporárias especiais com o objetivo de acelerar a igualdade 

substantiva ou de facto; neste sentido, complementa a declaração 

anterior explicando o significado e alcance do artigo 4.1. O Comité 

chama a atenção sobre a falta de uma abordagem jurídica para 

alcançar a igualdade substantiva ou de facto com o homem. Nesta 

linha, recorda que também não é suficiente garantir à mulher um 

tratamento idêntico ao do homem, mas sim que, além disso, têm 

de ser tidas em conta “as diferenças biológicas entre a mulher e o 

homem e as diferenças que a sociedade e a cultura criaram. Em 

determinadas circunstâncias, será necessário existir um tratamento 

não idêntico de mulheres e homens para equilibrar estas 

diferenças” (parágrafo 8). Precisamente, a aplicação de medidas 

especiais temporárias faz parte da estratégia para “tornar realidade 

a igualdade substantiva ou de facto da mulher e não uma exceção 

às normas de não discriminação e igualdade” (parágrafo 14); 

medidas, que na opinião do Comité, não constituem uma 

discriminação do homem (parágrafo 18).  

O Comité inclui um esclarecimento terminológico, com o 

objetivo de evitar confusões na utilização das expressões utilizadas 

pela Convenção. Neste sentido, considera que se deve utilizar, 

preferencialmente, a expressão “medidas especiais temporárias”, 

em vez de outras, como por exemplo “ação afirmativa”, “ação 

positiva”, “medidas positivas”, “discriminação em sentido inverso” 

ou “discriminação positiva”. Por outro lado, e em relação ao 

carácter temporário das medidas, prevê que a duração das 

mesmas “deve ser determinada tendo em conta o resultado 

funcional com o objetivo de resolver um problema concreto e não 

para estabelecer um determinado prazo”, assim, deve ser 

 
25 Ver em: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-

sp.htm#recom5  
26 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2

025%20(Spanish).pdf  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom5
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom5
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
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interrompido quando esses resultados tenham sido alcançados 

(parágrafo 20). Por último, e em relação à natureza “especial” das 

medidas, este termo refere-se a determinados grupos que são alvo 

de discriminação e que, portanto, são considerados como grupos 

fracos e vulneráveis; o que leva à necessidade de tomar medidas 

extraordinárias ou “especiais” destinadas a alcançar um objetivo 

específico (parágrafo 21). 

3.5. Breve referência ao procedimento especial de 

garantia: os Relatores especiais por mandatos 

temáticos 

Por último, em 1994, a Comissão de Direitos humanos das 

Nações Unidas criou um órgão de garantia responsável por 

supervisionar a aplicação do tratado num determinado tema: a 

violência contra as Mulheres27. Trata-se da Relatora Especial sobre 

violência contra as Mulheres28, cuja criação demonstra a 

preocupação generalizada sobre o fenómeno de violência e cuja 

função é informar a Comissão sobre a situação da mulher e 

considerar a informação recebida sobre a violência contra as 

mulheres, assim como realizar investigações específicas nesta área.  

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido pela Relatora, é 

particularmente relevante a declaração formulada em conjunto 

com as Relatoras Especiais sobre os Direitos da Mulher da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, numa reunião 

organizada por Righst & Democracy. Na declaração, as Relatoras 

reconhecem que os instrumentos internacionais e regionais 

oferecem uma proteção abrangente contra a violência por motivos 

de gênero e a discriminação contra as mulheres, apesar de 

fazerem uma chamada de atenção sobre a impunidade dos 

Estados. Sobre esta questão, argumentam que os Estados “não 

têm de invocar nenhum costume, tradição ou consideração 

religiosa para evitar as suas obrigações” sobre estas práticas 

discriminatórias, incluída a violência como uma das suas 

manifestações concretas. A este respeito, e depois de afirmar que 

 
27 http://www2.ohchr.org/spanish/issues/women/rapporteur/index.htm 
28 Relatora atual: Sra. Yakin Ertürk (Turquia). 

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/women/rapporteur/index.htm
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este clima de impunidade encoraja a persistência das violações de 

direitos, a declaração insta os Estados a que “tomem medidas 

imediatas para acabar com essa impunidade e levar perante a 

justiça os autores desses atos29.  

3.6. O problema das reservas aos tratados 

internacionais sobre os  direitos humanos 

das mulheres 

A aplicação dos tratados por órgãos internacionais depende 

ou é condicionada, de certa forma pela apresentação de reservas 

por parte dos Estados Partes no momento da sua adesão ou 

ratificação, ou seja, declarações unilaterais através das quais estes 

consideram que não estão ligados a determinas disposições do 

tratado. Sobre esta questão, o artigo 28 da CEDAW admite a 

possibilidade de que os Estados Partes formulem reservas ao 

tratado no momento da ratificação ou adesão, apesar do artigo 

28.2 estabelecer um limite a esse poder, ao prever que não serão 

autorizadas as reservas incompatíveis com o objeto e fim da 

Convenção.  

Precisamente um dos principais problemas relacionados com 

a aplicação e eficácia da Convenção centra-se no elevado número 

de reservas apresentadas pelos Estados à CEDAW, o que fez 

reduzir as possibilidades de aplicação do tratado no território dos 

Estados30. Assim, na Declaração e Programa de Ação (artigo 39) 

aprovados pela conferência Mundial sobre direitos humanos 

celebrada em Viena em 1993, foi feita uma chamada de atenção 

aos Estados para que retirassem as reservas apresentadas31. O 

 
29 Declaração Conjunta das Relatoras Especiais sobre os Direitos das Mulheres (8 de março de 

2002): http://www.cidh.org/women/declaracion.mujer.htm 
30 A modo de exemplo das reservas formuladas à Convenção, é possível referir a reserva 

formulada pelo Reino da Arábia Saudita à CEDAW, aprovada em 2000, segundo a qual em caso de 

contradição entre a Convenção e as normas da lei islâmica, a Arábia Saudita não tem a obrigação 

em observar os termos contraditórios do tratado. Da mesma forma, a reserva dispõe que o Reino 

não se considera ligado pelos artigos 9.2 e 29.1 da Convenção. Outro exemplo de reserva é a 

formulada pelo Reino de Espanha em virtude da qual a aprovação da Convenção “não afetará as 

disposições constitucionais relativas à sucessão da coroa de Espanha”.  
31 Sobre esta questão, ver RODRIGUEZ HUERTA, G., “La no discriminación de las mujeres: objeto 

y fin de la CEDAW”, em VAZQUEZ, R. e CRUZ PARCERO, J. (Coords.), Derechos de las mujeres 

en el derecho internacional, Tomo 1, Serie Género, Derecho y Justicia, México, SCJN-Fontamara, 

2010, págs. 139-141. 

http://www.cidh.org/women/declaracion.mujer.htm
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elevado número de reservas revela as discrepâncias entre os 

Estados em relação a como conseguir a eliminação da 

discriminação. Em particular, reflete como as diferenças culturais 

são um grande constrangimento na execução e aplicação da 

Convenção. 

Esta preocupação generalizada sobre o problema das 

reservas levou a que os Estados Partes se comprometessem, na 

Plataforma de Ação de Pequim, não apenas à ratificação universal 

da Convenção em 2000, mas também em limitar o alcance das 

reservas à mesma, garantindo que nenhuma fosse incompatível 

com o objeto e fim do Tratado32. 

 

A proibição de apresentação de reservas ao Protocolo de 1999 (artigo 17 do 

Protocolo) fornece uma explicação para a diminuição do número de Estados que 

ratificaram este instrumento internacional (40 no protocolo em comparação com 186 

na CEDAW). Sem dúvida alguma, este dado agrava os problemas de ineficácia dos 

instrumentos de garantias dos direitos, na medida em que desce o número de 

Estados onde as mulheres dispõem de mecanismos de impugnação.  

 

4. A IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE AS 

MULHERES DE PEQUIM (1995)  

Com a IV Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres, 

Pequim (1995)33 abre-se uma nova fase no processo de proteção 

dos direitos humanos das mulheres a nível internacional. Sem 

dúvida alguma, apesar Da Declaração e da Plataforma de Ação 

aprovadas não terem efeitos jurídicos, a Conferência representa 

um progresso no objetivo de conseguir a igualdade real entre 

homens e mulheres e eliminar a discriminação pelo gênero. Neste 

sentido, a IV Conferência mundial sobre as mulheres confirma e 

fortalece a CEDAW como o quadro jurídico de base para os direitos 

da mulher34. 

 
32 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, C., “Progresos y obstáculos en la aplicación de la Convención para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ção para a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher”, Op.cit., págs. 33 e 49. 
33 

http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A%2FCONF.177%2F20%2FRev.1&Submit

=Buscar&Lang=S 
34 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, C., “Progresos y obstáculos en la aplicación de la Convención para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, Op.cit., pág. 32. 

http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A%2FCONF.177%2F20%2FRev.1&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A%2FCONF.177%2F20%2FRev.1&Submit=Buscar&Lang=S
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O ponto 14 da Declaração de Pequim defende que “os 

direitos da mulher são direitos humanos”. O ponto 15 estabelece 

que a “igualdade de direitos, de oportunidades e de acesso aos 

recursos, a distribuição equitativa entre homens e mulheres das 

responsabilidades em relação à família e uma associação 

harmoniosa entre eles são indispensáveis para o seu bem-estar e o 

da sua família, assim como para a consolidação da democracia”. 

 

A principal novidade que a IV Conferência mundial apresenta é a incorporação da 

perspetiva de gênero ou mainstreaming ao contexto das Nações Unidas. Trata-se 

de uma abordagem impulsionada por essa conferência com o objetivo de 

implementar políticas públicas inspiradas no princípio de igualdade e de não 

discriminação entre o gênero masculino e o feminino. Esta preocupação está 

contida no parágrafo 229 que prevê que “os governos e outros interessados têm de 

promover uma política ativa e visível orientada a incluir uma perspetiva de gênero 

em todas as políticas e programas para que, antes de tomar decisões, possam 

analisar os efeitos que têm para as mulheres e para os homens”. 

 

Outra das preocupações levantadas em Pequim foi, 

novamente, a relacionada com a falta de usufruto efetivo dos 

direitos como consequência da proliferação de reservas 

apresentadas aos tratados. Neste sentido, o ponto 218 da 

Plataforma de Ação estabelece que para “proteger os direitos 

humanos da mulher é necessário, dentro do possível, evitar 

recorrer às reservas e tentar que nenhuma delas seja incompatível 

com o objeto e fim da Convenção ou incompatível, de qualquer 

outra forma, com o direito internacional dos tratados”. Por outro 

lado, a Plataforma adverte que dificilmente pode ser conseguida a 

igualdade de jure, se os Estados não ratificam a Convenção 

(CEDAW), formulam reservas incompatíveis com o objeto da 

mesma ou não reveem a sua legislação para aplicar as normas 

internacionais (ponto 219); uma das necessidades mais urgentes 

incitada aos Estados é precisamente a ratificação de todos os 

instrumentos internacionais de direitos humanos, fazendo um uso 

limitado das reservas (ponto 230.a). 

5. CONCLUSÃO 

Apesar das limitações que o contexto de proteção 

internacional dos direitos da mulher apresenta, e em concreto, a 

CEDAW, não podemos duvidar da sua enorme utilidade, que a 
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converteu no principal instrumento do sistema de proteção 

internacional dos direitos humanos das mulheres. A mesma reúne, 

em apenas um tratado, o regulamento internacional sobre 

discriminação pelo gênero, o que facilita o trabalho dos 

profissionais jurídicos nacionais como sujeitos responsáveis pela 

sua aplicação e proteção dos direitos das mulheres. Por outro lado, 

a aprovação do Protocolo Facultativo permitiu dar uma maior 

eficácia aos direitos garantidos pela Convenção, criando 

mecanismos de denúncia ou investigação de violações graves de 

direitos. Desta forma, a aplicação efetiva deste contexto normativo 

necessita da atuação por parte das autoridades públicas através de 

medidas de carácter legislativo e/ou institucional. Por outro lado, é 

inquestionável que a aplicação dos tratados pelos juízes nacionais 

seja um fator altamente relevante. Se o Estado ratificou o tratado, 

a CEDAW ou qualquer outro tratado sobre direitos humanos, tem 

de aplicá-lo e interpretá-lo à luz das regras de interpretação dos 

tratados estabelecidas pela Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados (1969). Como muito bem afirmou, “o juiz nacional 

não pode aplicar a norma internacional sem observar as 

interpretações que sobre a mesma foram criadas. No caso da 

CEDAW, o juiz tem de ter em consideração, no momento de 

aplicar a Convenção, as interpretações, Recomendações e 

Comentários Gerais do Comité para a Eliminação da Discriminação 

Contra as Mulheres”35. Desta forma, é no contexto do direito 

interno onde as mulheres podem desfrutar e exigir, aos poderes 

públicos, o usufruto dos direitos garantidos pela CEDAW. 

No entanto, não é suficiente o reconhecimento normativo de 

um sistema de proteção jurídica dos direitos humanos, é 

necessário que este processo seja aceite pela sociedade, ou seja, 

que seja acompanhado por uma mudança de atitude e de 

comportamento por parte dos membros da sociedade de forma a 

criar as condições idóneas para a implementação do mesmo e 

 
35 Consultar RODRIGUEZ HUERTA, G., “La no discriminación de las mujeres: objeto y fin de la 

CEDAW”, Op.cit., pág. 144. Sobre esta questão também pode ver: COURTIS, C., “La aplicación de 

los tratados internacionales de derechos humanos por los tribunales nacionales. El caso de los 

derechos de la mujer”, em VAZQUEZ, R. e CRUZ PARCERO, J. (Coords.), Derechos de las mujeres 

en el derecho internacional, Tomo 1, Serie Género, Derecho y Justicia, México, SCJN-Fontamara, 

2010, pág. 126. 
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acabar com os estereótipos socioculturais de conduta baseados na 

inferioridade da mulher. Sobre este último ponto, é evidente que a 

educação tem um papel fundamental para acabar com os 

comportamentos e os estereótipos patriarcais que posicionam a 

mulher numa situação de inferioridade clara e que constituem a 

origem da discriminação.  
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7. ANEXO: Principais instrumentos jurídicos 

internacionais de proteção dos direitos humanos 

da mulher36 

a) Instrumentos de proteção universal do sistema das Nações 

Unidas
37

: 

 Carta das Nações Unidas (1945) 

 Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) 

 Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial (1965) 

 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

(1966) 

 Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais 

e Culturais (1966) 

 Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos (Viena 

1993) 

b) Instrumentos de proteção específicos sobre os direitos da 

mulher aprovados pelas Nações Unidas38: 

 Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher (1952) 

 Convenção sobre a Nacionalidade das Mulheres Casadas 

(1957) 

 Convenção sobre o Consentimento para Casamento, 

Idade Mínima para Casamento e Registo dos Casamentos 

(1962) 

 Convenção sobre o Consentimento para Casamento, 

Idade Mínima para Casamento e Registo dos Casamentos 

(1965) 

 Declaração sobre a proteção da mulher e da criança em 

estados de emergência ou de conflito armado (1974) 

 I Conferência Mundial da Mulher das Nações Unidas 

(México 1975)  

 Convenção para a eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres (1979, CEDAW)39  

 
36 Este conjunto de Convenções e declarações internacionais podem ser consultados na seguinte 

publicação: Derechos de las Mujeres: Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia Internacional, 

Programa de Equidad de Género, SCJN: http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?article1602    
37 http://www.un.org/spanish/documents/instruments/doucs_subj_sp.asp?subj=32  
38 http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_subj_sp.a sp?subj=4.  

http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?article1602
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_subj_sp.asp?subj=32
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_subj_sp.asp?subj=4
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 II Conferência Mundial sobre as Mulheres (Copenhaga 

1980) 

 Declaração sobre a participação da mulher na promoção 

da paz e a cooperação internacionais (1982) 

 III Conferência Mundial sobre as Mulheres (Nairobi 1985) 

 Conferência sobre a eliminação da violência contra as 

mulheres (1993) 

 IV Conferência Mundial sobre as Mulheres das Nações 

Unidas (Pequim 1995) 40 

 

39 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm  

40 

http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A%2FCONF.177%2F20%2FRev.1&Su

bmit=Buscar&Lang=S 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A%2FCONF.177%2F20%2FRev.1&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A%2FCONF.177%2F20%2FRev.1&Submit=Buscar&Lang=S
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8 
A CONSTRUÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 

NO CAMPO REGIONAL AMERICANO 

 

Yanira Zúñiga Añazco  

Universidade Austral do Chile 

 

Resumo 

Este capítulo apresenta uma análise da construção da igualdade de gênero que 

revê a influência da teoria feminista e o seu desenvolvimento através de normas 

internacionais, com uma atenção especial ao sistema interamericano de proteção 

dos direitos humanos. Em simultâneo, o texto examina a normativa sobre a 

igualdade de gênero incluída nas constituições hemisféricas, para avaliar os 

progressos feitos em relação ao constitucionalismo latino-americano, assim como 

os seus pontos de conflito em relação à normativa referida anteriormente.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Estamos acostumados a pensar que a igualdade é um pilar 

arquitetónico dos sistemas jurídicos, aos quais denominamos 

Estados de Direito. Esta ideia é, em parte, verdadeira e, em parte, 

falsa. De facto, desde o iluminismo que a ideia de uma igualdade 

essencial humana foi proclamada tanto pelas normas jurídicas 

como pelos discursos políticos. A declaração clássica de que “os 

homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos” passou, 

quase sem grandes mudanças, desde a Declaração Francesa de 

1789 à Declaração Universal dos Direitos do Homem e a boa parte 

das cartas constitucionais em vigor. No entanto, para as mulheres, 

a igualdade foi mais uma promessa do que uma realidade. 

Primeiro porque, apesar da linguagem universalizante dos textos 

normativos sobre os direitos humanos, as mulheres foram 

excluídas da titularidade de um grupo considerável desses direitos 

até meados do século XX (como aconteceu, por exemplo, com os 

direitos políticos ou com os direitos patrimoniais, no contexto da 

família); e, em segundo lugar, porque a eficácia dos direitos 

humanos das mulheres foi e continua a ser eminentemente 

precária.  
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2. A IGUALDADE NO PENSAMENTO FEMINISTA. 

ALGUNS PONTOS-CHAVE 

Desde os primórdios da modernidade várias pensadoras e 

ativistas feministas denunciaram o carácter sexuado da cidadania, 

ou seja, destacaram que a construção jurídica moderna dos 

direitos humanos não é neutra, mas sim que está cruzada pela 

diferença sexual. Desta forma, a diferença sexual tem 

representado historicamente, e ainda continua a representar para 

as mulheres uma verdadeira marca de inferioridade, ou seja, uma 

fonte de contenção, na mesma medida em que a diferença sexual 

transformou o homem no paradigma do sujeito de direitos1.  

O sistema moderno de atribuição de direitos encontrou na 

configuração do “indivíduo abstrato” um verdadeiro veículo de 

reprodução da ideologia patriarcal, transformando o Estado no seu 

principal vetor. De facto, a modernidade emancipou o indivíduo 

dos vínculos sociais adscritivos que caracterizaram a organização 

social do antigo sistema, mas não conseguiu desmaterializá-lo. 

Pelo contrário, o sujeito abstrato foi construído de uma forma 

androcêntrica, como muitas vezes defendiam as feministas, 

referindo-se ao fenómeno de representação da humanidade pelo 

masculino. Da mesma forma, o feminino (também simbolizado de 

 
1 Muito tem sido escrito sobre a forma como a retórica igualitária pós revolucionária excluiu as 

mulheres do seu projeto emancipador, através de uma simbolização dicotómica que num dos seus 

extremos continha as virtudes essencialmente femininas (a fragilidade, a emoção, a sensibilidade 

etc.) e, no extremo oposto, outras essencialmente masculinas (a força, a racionalidade, etc.). Esta 

simbolização representou a identificação do masculino com o racional e a sua localização no centro 

do projeto ilustrado de extensão de direitos, em simultâneo identificou o feminino com o 

emocional e localizou-o no espaço privado-familiar. A degradação simbólico-normativa da mulher 

foi reforçada por uma série de práticas e expressões culturais posteriores, como a misoginia 

romântica que imperou na filosofia e na literatura do século XIX e parte do século XX, de tal forma 

que a incapacidade das mulheres tornou-se uma evidência indiscutível. Isto explica o facto de que, 

em geral, as leis ilustradas não consideram necessário declarar formalmente a incapacidade 

política das mulheres, através de exclusões explícitas do direito ao sufrágio e do direito a 

apresentar-se como candidata. Era óbvio que as referências das grandes declarações de direitos, 

apesar da sua linguagem geral, não incluíam as mulheres. Sobre este tema, é possível consultar 

os trabalhos da filósofa francesa Geneviève Fraisse: FRAISSE. G. Musa de la Razón, Ediciones 

Cátedra-Universidad de Valencia-Instituto de la Mujer, Madrid, 1991 e FRAISSE. G. Los dos 

gobiernos: la familia y la ciudad, Ediciones Cátedra-Universidad de Valencia-Instituto de la Mujer, 

Madrid, 2003. Também é possível consultar os trabalhos da espanhola Celia Amorós, 

principalmente, AMORÓS, C. Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y 

postmodernidad, Ediciones Cátedra-Universidad de Valencia, Madrid, 2000.  
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forma ontologizadora), transformou-se, no seu negativo, ao estilo 

da clássica costela de Adão. 

 

A difícil extensão às mulheres dos direitos fundamentais para a sua inserção social 

(como o direito à educação, à liberdade de trabalho, ao direito de propriedade 

etc.), a localização da subjetividade feminina numa espécie de lacuna entre a 

capacidade e a incapacidade jurídica, principalmente no contexto das relações 

familiares; a negação da autonomia moral das mulheres em matéria de decisões 

reprodutivas e a escassa presença de mulheres em posições de representação 

popular, entre tantos outros factos, acabaram por demonstrar que a igualdade 

essencial humana de raiz ilustrada disfarça formas de compreender a razão, a 

moral e os direitos humanos, profundamente cruzadas pelo que, atualmente, tem 

sido chamado de sistema sexo/gênero.  

 

No entanto, a ideia de igualdade, como se fosse de um 

verdadeiro cavalo de Troia, também era portadora de um antídoto. 

Desde os seus inícios, o pensamento feminista usou o mesmo 

discurso ilustrado para reivindicar a radicalização do projeto 

igualitário, pedindo a implementação de uma igualdade 

verdadeiramente “cega” em relação à diferença sexual. Desde 

então, muita água passou por baixo da ponte. Uma simples revisão 

da linguagem atual em matéria das controvérsias jurídico-políticas 

sobre a igualdade revela que, nem as feministas nem outras 

vertentes do pensamento contemporâneo, se contentam apenas 

com a proclamação da igualdade perante a lei. Isto acontece 

porque a igualdade liberal (a igualdade perante a lei) foi 

insuficiente para reverter os contextos sociais de 

dominação/subordinação nos quais se desenvolve e reproduz a 

discriminação. Em simultâneo, isto explica que a igualdade, como 

categoria jurídica, hoje em dia não é um conceito unívoco, mas 

sim a matriz de uma verdadeira família de conceitos. Este 

fenómeno reflete-se nas diferentes nuances que as normas 

jurídicas próprias do Direito anti discriminatório utilizam, 

principalmente, no que diz respeito à forma de articular o binómio 

igualdade-diferença e nos diferentes nomes que a igualdade foi 

adquirindo no contexto do pensamento jurídico2.  

 
2 A igualdade recebe diversos nomes que articulam vários binómios. Ou seja; igualdade 

formal/igualdade material; igualdade perante a lei/ igualdade na lei; igualdade de 

oportunidades/igualdade de resultados. Por outro lado, é importante referir que uma mesma 

categoria, por exemplo, o sexo ou a classe social, pode implicar uma proibição de discriminação ou 

uma classificação para diferenciar, dependendo do caso. Por vezes, definem uma categoria  
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Dificilmente, um texto como este, pode rever toda a evolução 

do conceito de igualdade, mesmo que se delimitasse este percurso 

apenas ao futuro da igualdade entre mulheres e homens, 

normalmente denominada de igualdade de gênero. No entanto, 

parece ser necessário referir os principais pontos de interseção ou 

síntese entre o pensamento feminista e a linguagem de direitos, 

que foram catalisados, principalmente, pelo processo de 

internacionalização dos direitos humanos, iniciado depois da 

Segunda Guerra Mundial.  

3. A INCORPORAÇÃO DO GÊNERO COMO CATEGORIA 

DO SISTEMA UNIVERSAL DE PROTEÇÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 

Apesar de ser arriscado identificar o direito internacional dos 

direitos humanos, em si mesmo, como um ordenamento 

normativo “melhor” que o ordenamento jurídico estatal, é possível 

afirmar que, de uma forma geral, as regras estabelecidas pelas 

normas internacionais são mais progressistas do que as internas, 

entre outras coisas, porque os intervenientes responsáveis por 

delinear essas normas (principalmente, Estados, órgãos de 

controlo e tribunais internacionais) normalmente, não se sentem 

obrigados a proteger um estatu quo e estão mais interessados em 

fazer desenvolvimentos progressivos. A partir do ponto de vista 

dos Estados, o anterior é explicado pela flexibilidade de cenários 

normativos, que vão desde hard a soft em matéria de 

obrigatoriedade e que graças às reservas permitem relativizar o 

conteúdo das obrigações convencionais. Os órgãos de controlo dos 

tratados de direitos humanos e dos tribunais internacionais, por 

sua vez, parecem partilhar a premissa de que, de uma forma 

geral, é mais fácil harmonizar estatutos nacionais diversos, a partir 

de posições audazes do que a partir de posições conservadoras.  

Esta situação favoreceu o surgimento a nível internacional de 

diversos processos de extensão e especificação dos direitos a favor 

das mulheres. Estes começaram a colocar a importância na 

questão dos direitos políticos das mulheres e, progressivamente, 

 

suspeita ou causal odiosa de discriminação e, outras vezes, a base para uma ação positiva.  
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foram ampliando-se para outras áreas de interesse, enquanto 

permitiam a revisão de determinados temas já abordados 

previamente, a partir de visões mais complexas. Assim, por 

exemplo, atualmente a cidadania política feminina torna-se mais 

problemática na elegibilidade ou representatividade do que em 

relação ao direito de voto.  

Podemos destacar que boa parte da agenda internacional em 

matéria de direitos das mulheres foi impulsionada pelos 

movimentos de mulheres que, visando a janela de oportunidade 

proporcionada pela internacionalização dos direitos, organizaram-

se a nível transnacional. Pode dizer-se, então, que o estatuto 

internacional de proteção dos direitos das mulheres mais do que 

um Deus ex machina constitui um feminae ex machina porque é o 

resultado de uma política feita por e para as mulheres. 

A construção da subjetividade feminina a nível internacional 

já percorreu um longo caminho e ultrapassou diversas resistências. 

Neste sentido, é importante ter presente que foram necessários 

quase 60 anos para que a situação jurídica da mulher tenha ganho 

um lugar nas normas internacionais de proteção dos direitos 

humanos. Da mesma forma como a nível interno, ao ser elaborada 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, foi 

adotada uma abordagem de sujeito abstrato, em contraste com a 

abordagem normativa que a OIT tinha vindo a implementar desde 

os anos 30, cujos princípios eram, para a época, bastante 

progressistas3. Apesar das boas intenções consagradas na 

Convenção das Nações Unidas sobre os direitos políticos da mulher 

(1952) e a aprovação de dois grandes Pactos em 1966, que 

reconhecem a igualdade dos direitos entre as mulheres e os 

homens, a proteção dos direitos das mulheres sob estatutos 

específicos, demorou a ser desenvolvida no contexto do sistema 

universal de proteção dos direitos humanos. Assim, durante os 

anos 60 a ONU ainda hesitava em reconhecer totalmente as 

consequências da discriminação contra as mulheres e em vez de 

celebrar um tratado que evidenciasse uma posição de princípio 

 
3 A OIT foi a primeira organização internacional em utilizar a palavra discriminação no seu 

contexto (1937) e em articular, em 1944, o princípio fundamental da não discriminação, ambos 

retomados em termos mais gerais pelas Nações Unidas em 1945 e 1948. 
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sobre este fenómeno, limitou-se a adotar uma declaração que 

condenava moralmente a discriminação contra as mulheres.  

Os anos 70 trouxeram consigo uma mudança de perspetiva. 

Durante a segunda metade desta década as organizações 

feministas conseguiram introduzir nos debates da ONU a 

necessidade de uma proteção especial para as mulheres e 

começaram a direcionar a estrutura familiar como a fonte da 

sustentação feminina. Os chamados estudos de mulheres, que 

ganharam popularidade a partir de então, deram um substrato 

conceitual a este propósito ao lançarem as bases para o 

desenvolvimento de uma teoria sistémica sobre as diversas áreas 

em que as relações de poder entre homens e mulheres estão 

institucionalizadas (ou seja, a propriedade, a família, a 

sexualidade, o mercado de trabalho e a política), que tem o seu 

eixo na crítica ao binómio público/privado.  

Apesar de não ser possível falar do feminismo como um 

pensamento homogéneo, as análises feministas partilham uma 

orientação para a politização do que é pessoal, ou seja, 

caracterizam-se por redefinir os contornos do que, 

tradicionalmente são considerados temas “privados” da vida, 

tornando-os questões “públicas” de justiça. Desta forma, 

defendem que, por exemplo, a violência doméstica deixe de ser 

considerada parte da vida privada dos sujeitos (e, portanto, uma 

área na qual o Estado não deve interferir) e seja vista como um 

problema grave de violação dos direitos humanos.  

 

Ao desvendar a complexa teia de relações em que assenta a desigualdade de 

gênero, o feminismo favoreceu a problematização da regulação jurídica da 

discriminação das mulheres e a sua posterior evolução. De facto, a caracterização da 

discriminação das mulheres como um fenómeno de desigualdade com traços 

particulares, tem reforçado a ideia de que é necessário que o seu combate seja feito 

através de políticas e ferramentas específicas.  

 

Enquanto o esclarecimento das ligações entre o patriarcado e 

o Estado, ou seja, o facto de que o Estado tem tido um papel 

contributivo no estabelecimento e manutenção do patriarcado, 

também teve repercussões importantes. Por um lado, permitiu 

criticar a inatividade estatal em relação à eliminação dos 

obstáculos que afetam as mulheres no acesso às várias esferas da 
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vida social em condições de igualdade. Por outro lado, colocou uma 

sombra de dúvida sobre a forma como a atividade de apoio do 

Estado também pode criar e reproduzir estereótipos de gênero. Em 

relação a este último ponto, os estudos de gênero demonstraram 

que as políticas de bem-estar costumam considerar, de forma 

diferenciada, os destinatários dependendo se são mulheres ou 

homens, e que tudo isto reforça os papéis tradicionais de gênero. 

Assim, é comum que as políticas destinadas às mulheres 

considerem, principalmente, a sua função doméstica-familiar, 

fornecendo ajuda nos casos em que não existe um homem que 

forneça os meios de subsistência; enquanto as políticas 

propriamente masculinas, ou seja, destinadas, aos homens, são 

orientadas em inserir os homens no mercado de trabalho, como 

principal força primária laboral. Esta análise foi recolhida, em 

grande parte, no conceito de mainstreaming que vamos discutir 

mais adiante.  

A propagação desta nova abordagem, que mais tarde irá 

adquirir a denominação de abordagem ou perspetiva de gênero, 

vai facilitar a aprovação da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Descriminação contra as Mulheres (CEDAW) 

em 1979, no âmbito da Década das Mulheres das Nações Unidas 

(1975-1985). Este tratado estabelece uma definição 

pluridimensional de discriminação (artigo 1), motiva os Estados a 

erradicá-la (artigos 2 e 3) e incorpora a emergente ferramenta das 

ações positivas sob o título de “medidas especiais temporárias” 

(artigo 4). Conferências sucessivas abordaram manifestações 

específicas sobre a discriminação das mulheres (como a violência, 

as desigualdades no contexto dos direitos à saúde, a educação, a 

participação política, etc.) enquanto na Conferência Mundial de 

Viena de 1993 consegue-se o reconhecimento explícito de que os 

direitos das mulheres fazem parte dos direitos humanos.  

A Conferência de Pequim de 1995 é o culminar deste 

processo, já que sintetiza o que foi alcançado em documentos e 

instrumentos anteriores e incorpora, pela primeira vez (e com 

algumas resistências) a expressão gênero. É importante destacar 

que no debate que teve lugar durante a mesma foram abordadas 

duas conceções: uma em que a expressão de gênero evocava a 
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visão tradicional de que existem determinadas qualidades 

biológicas associadas aos sexos e outra, nascida na órbita 

feminista, em que o gênero se opõe ao sexo. Nesta última 

abordagem, a palavra sexo é utilizada para designar os aspetos 

referentes à biologia, enquanto a expressão gênero é reservada 

para se referir às construções sociais que, ao longo da história, 

constituíram os padrões utilizados pelas diferentes sociedades para 

estabelecer os comportamentos e as atitudes atribuídos a cada um 

dos sexos. Embora o tema tenha sido resolvido através de uma 

solução transacional que permitiu a inclusão do termo, sem 

fornecer uma definição explícita do seu sentido, a verdade é que, a 

partir daí, a agora categoria jurídica do gênero foi sendo delineada, 

através da sua aplicação hermenêutica, de forma coincidente com 

os desenvolvimentos teóricos feministas, servindo para potenciar 

outras ações dos movimentos de mulheres em diversos campos.  

Nesta linha, merece uma especial atenção a incorporação na 

Plataforma de Ação da ideia de mainstreaming, que percorre todo 

o documento de uma forma horizontal, e que foi um dos grandes 

legados desta Conferência. O mainstreaming ou integração da 

perspetiva de gênero na ação política, tal como definido na própria 

Plataforma de Ação, implica uma obrigação por parte dos Estados 

para que todas as propostas relativas às políticas gerais, 

programas, políticas setoriais e atividades na sociedade, sejam 

analisadas a partir de uma perspetiva de igualdade de gênero, ou 

seja, considerando a especificidade dos homens e das mulheres e 

a sua relação.  

 

É possível dizer que o corpus internacional dos direitos das mulheres no contexto do 

sistema universal dos direitos humanos, atualmente, está estruturado sobre os 

seguintes pressupostos teóricos: 

a) A superação da divisão entre os direitos humanos e os direitos das mulheres 

e a consideração de que estes últimos fazem parte dos primeiros. 

b) A assunção de que os direitos humanos das mulheres podem ser violados em 

formas diferentes aos dos homens e que determinadas violações têm lugar 

contra as mulheres apenas pelo facto de o serem. 

c) A receção de dois princípios centrais do iusfeminismo: i) o desenvolvimento 

neutro das normas dos direitos humanos permite a entrada de estereótipos 

de gênero porque veicula uma conceção androcêntrica dos direitos e ii) a 

discriminação das mulheres é um fenómeno complexo, que para ser 

subvertido necessita reduzir a fronteira entre o público e o privado. 
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 d) Os Estados podem violar os direitos humanos das mulheres tanto por ação 

como por omissão e a sua posição de garantidores envolve a obrigação de 

transversalidade da perspetiva de gênero.  

 

Nas próximas secções vamos rever alguns destes 

desenvolvimentos a propósito da revisão das normas de igualdade 

de gênero perfiladas no sistema interamericano de direitos 

humanos e a forma como estas dialogam com o incipiente 

fenómeno hemisférico de regulação constitucional da família. 

4. A IGUALDADE DE GÊNERO NO SISTEMA 

INTERAMERICANO 

O interesse pela situação jurídica das mulheres a nível 

regional americano antecede o estabelecimento da OEA e foi 

plasmado na criação em 1928 da Comissão Interamericana de 

Mulheres (CIM). Este órgão impulsionou a aprovação de diversos 

instrumentos internacionais (como as convenções sobre os direitos 

civis e políticos das mulheres, a convenção sobre a nacionalidade 

das mulheres e, principalmente a redação e aprovação da 

Convenção de Belém do Pará) e a implementação da perspetiva de 

gênero na mesma Organização. A esta iniciativa somou-se mais 

tarde (1994) a criação de um Relator Especial sobre a Condição da 

Mulher, cujo mandato se centrou em analisar e informar em que 

medida as leis e as práticas dos estados membros, relacionados 

com os direitos das mulheres, cumpriam as obrigações 

estabelecidas na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem e na Convenção Americana de Direitos Humanos. Da 

mesma forma, os órgãos principais do sistema, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (em adiante, CIDH) e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (em adiante, a Corte IDH ou 

a Corte), participaram ativamente na tarefa de moldar normas 

regulamentares para a promoção e proteção dos direitos humanos 

das mulheres que coincidem em grande parte com os 

desenvolvimentos realizados no sistema universal e que 

analisámos na secção anterior.  

A produção de normas de igualdade de gênero começa com a 

criação do Relator Especial sobre a Condição da Mulher, momento 

em que a CIDH começa a incluir nos seus relatórios por países e 
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nos seus relatórios temáticos, secções e capítulos específicos sobre 

a situação dos direitos das mulheres no contexto regional 

americano. Como a própria CIDH afirma no seu relatório recente 

intitulado Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y 

a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de 

derechos humanos: desarrollo y aplicación (OEA/Ser.L/V/II.143 

Doc. 60, 3 novembro 2011). Estas normas incluem decisões de 

mérito, relatórios temáticos e por países e outras decisões jurídicas 

da própria CIDH. Também incluem as sentenças da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e as disposições incluídas na 

Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, na 

Convenção Americana de Direitos Humanos e na Convenção de 

Belém do Pará, entre outros instrumentos interamericanos.  

4.1. As normas de igualdade de gênero da CIDH 

A aproximação da CIDH em relação à igualdade de gênero 

caracteriza-se por ser multidimensional e destacar a necessidade 

de eliminar todos os casos de discriminação que afetam as 

mulheres. Por este motivo, a CIDH insiste em que é necessário o 

estabelecimento de uma igualdade na lei real, que deve, por sua 

vez, ser complementada com a implementação de medidas 

especiais temporárias que promovam o progresso da sua situação 

jurídica em todas as áreas da vida social, incluindo a vida política, 

económica e familiar.  

No contexto desta preocupação geral, a CIDH deu uma 

especial atenção à erradicação da violência de gênero nas suas 

várias manifestações e à necessidade de garantir um acesso 

adequado à justiça. Desta forma, defendeu em várias decisões que 

a violência de gênero representa um atentado pluriofensivo aos 

direitos das mulheres consagrados não apenas na Convenção 

Americana de Direitos Humanos e na Convenção de Belém do 

Pará, mas também na Declaração Americana de Direitos e Deveres 

do Homem4. Em simultâneo, afirmou que os fenómenos de 

 
4 No caso de Jessica Lenahan (Gonzales) y otro vs Estados Unidos (Relatório Nº 80/11, mérito, 

Caso 12.626), a CIDH pronunciou-se sobre a discriminação contra as mulheres sob a Declaração 

Americana e a sua relação íntima com a violência contra as mulheres. Neste caso, os peticionários 

argumentam que a morte evitável das filhas da senhora Gonzáles e o dano que esta sofreu, que 

não tinha sido alvo de reparação, violavam vários direitos consagrados na Declaração. No  
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violência doméstica podem comprometer a responsabilidade dos 

Estados quando estes não põem em prática medidas razoáveis de 

prevenção, não investigam devidamente os factos ou não 

castigam, de forma oportuna, os responsáveis5. Também afirmou 

que a violação cometida por agentes do Estado é constitutiva de 

uma forma de tortura6 e que a justaposição de fatores de 

discriminação coloca certas mulheres em situações de 

vulnerabilidade especial7, o que deve ser tido em conta pelos 

Estados.  

Por outro lado, e no que diz respeito à relação entre a 

violência e o acesso à justiça, alertou que, para combater o 

fenómeno da violência de gênero e evitar que este se perpetue sob 

a forma de impunidade, é fundamental garantir o acesso das 

vítimas a recursos judiciais idóneos e eficazes, em conjunto com o 

cumprimento pelos Estados da sua obrigação de prevenir, 

investigar e punir. Por este motivo, recomendou que os Estados 

dedicassem uma atenção prioritária à eliminação das barreiras 

jurídicas e de facto que impedem o acesso das mulheres à justiça8. 

Outras manifestações da discriminação das mulheres, 

também foram objeto da atenção da CIDH. Esta referiu-se, de 

forma determinada, à discriminação de gênero na área privada-

familiar, no acesso à saúde, no mercado de trabalho e na 

participação política. 

A propósito da primeira área, no caso María Eugenia Morales 

de Sierra vs Guatemala, a CIDH considerou que as normas do 

 

relatório, a CIDH defendeu algumas normas desenvolvidas a propósito da interpretação dos outros 

instrumentos do sistema. A saber, que as obrigações dos Estados sob a declaração compreendem 

a prevenção e a erradicação da violência contra a mulher como uma via essencial para eliminar 

formas diretas e indiretas de discriminação e que, em determinadas circunstâncias, o Estado pode 

ser responsabilizado ao não proteger adequadamente as mulheres de atos de violência doméstica 

perpetrados por particulares.  
5 Ver Maria da Penha Maia Fernandes vs Brasil. Relatório Nº 24/01 Caso 2051, Admissibilidade e 

Mérito. 16 de abril de 2001, principalmente par. 43. 
6 Ver a título de exemplo, María Elena Loayza Tamayo vs Perú. Relatório Nº 24/94, Mérito, Caso 

11.154. 26 de setembro de 1994; e Raquel Martín de Mejía vs Perú. Relatório Nº 5/96, Mérito, 

Caso 10.970. 1 de março de 1996 e Ana Beatriz y Celia González Pérez vs México. Relatório Nº 

53/01, Mérito, Caso 11.565. 4 de abril de 2001 
7 CIDH, Relatório de Mérito N° 53/01, Caso 11.565. Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez 

(México). 2 de abril de 2001  
8 Ver por exemplo: CIDH, Informe sobre la Condición de la Mujer en las Américas. 
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Código Civil da Guatemala, que submetiam o exercício de uma 

profissão ou emprego por parte de uma mulher casada ao facto de 

não prejudicar as suas funções de mãe e de dona-de-casa, 

estabeleciam distinções de gênero que eram contrárias à igualdade 

e ao direito à proteção da família. Desta forma, a CIDH aprovou a 

ideia de que as normas legais podem reforçar os estereótipos de 

gênero e institucionalizar desequilíbrios nos direitos e deveres de 

homens e de mulheres nas famílias, cujo impacto para as mulheres 

é direto e contínuo9.  

Por sua vez, no seu Relatório Acceso a servicios de salud 

materna desde una perspectiva de derechos humanos 

(OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69, 7 de junho de 2010) este órgão apontou 

várias barreiras que dificultavam o acesso das mulheres a estes 

serviços no contexto regional americano e a necessidade de serem 

eliminadas. Ou seja a) barreiras estruturais (custos elevados, falta 

de recursos ou de cobertura etc.), b) culturais (principalmente os 

estereótipos de gênero dos profissionais da saúde) e c) normativas 

(falta de implementação das leis, políticas, programas e protocolos 

que regulem a assistência médica nesta área). Em particular, 

referiu-se à grave situação de mortalidade materna na região, 

como um reflexo do nível de pobreza e de exclusão das mulheres; 

e ao aborto como um problema muito sério para as mulheres, não 

apenas desde o ponto de vista da saúde, mas também dos seus 

direitos humanos à integridade e à privacidade. 

Em termos de direitos económicos e sociais, a CIDH tem-se 

centrado nas discriminações que as mulheres sofrem no acesso ao 

emprego, no montante e tipo de remuneração e no assédio e 

abuso em alguns lugares.  

No contexto dos direitos políticos, requereu aos Estados que 

fizessem os esforços necessários para aumentar a presença 

feminina nos cargos de tomada de decisões políticas10. Podemos 

 
9 CIDH, Relatório de Mérito Nº 4/01CASO 11.625. María Eugenia Morales de Sierra vs Guatemala. 

19 de janeiro de 2001. 
10 Ver, por exemplo, María Merciadri de Moroni vs Argentina. Relatório Nº 103/01, Solução 

amigável, Caso 11.307. 11 de outubro de 2001. Neste caso a requerente alegou que na lista 

eleitoral União Cívica Radical para deputados nacionais da Província de Córdoba, uma mulher ficou 

em quarto lugar e outra em sexto, o que violou a lei 24.012 e o seu decreto regulamentar Nº 

379/93, segundo os quais as duas mulheres deveriam ter sido colocadas dentro dos cinco  
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destacar que esta última preocupação está alinhada com o 

estabelecido no Programa Interamericano sobre a promoção dos 

direitos humanos da mulher e da equidade e igualdade de gênero 

[CIM/RES. 209/98 e AG/RES. 1625 (XXIX-O/99)] promovido pela 

CIM e que tem como objetivo "a participação plena e igualitária da 

mulher na vida política do país e na tomada de decisões a todos os 

níveis". Nele recomenda-se aos Estados "a aprovação, segundo 

seja o caso, de medidas de ação positiva, de carácter legislativo, 

administrativo e judicial destinadas a conseguir a igualdade de 

oportunidades para as mulheres em todas as estruturas da 

sociedade".  

Resumindo, as normas elaboradas pela CIDH em relação à 

igualdade entre mulheres e homens refletem uma compreensão 

complexa e multidimensional da discriminação que é fortemente 

influenciada pela perspetiva de gênero e que levou a uma maior 

proteção dos direitos das mulheres no contexto hemisférico. No 

entanto, como foi apontado por algumas doutrinas, a sua 

relutância inicial em derivar assuntos à Corte IDH reduziu o 

desenvolvido de normas por parte desta última e, em certa 

medida, retirou a possibilidade de alcançar soluções mais robustas 

em casos concretos, através de sentenças juridicamente 

obrigatórias11.  

 

 

 

primeiros postos para cumprir a quota de 30% estabelecida para estes efeitos. Os recursos 

internos, que se basearam em que estas normas obrigavam os partidos a formar as suas listas de 

acordo com elas e configuravam o direito correlativo dos cidadãos investidos de direito a sufrágio a 

votar pelas listas de candidatos assim integradas, foram rejeitadas pelos tribunais argentinos ao 

sustentar que a demandante carecia de legitimidade ativa. A Comissão Interamericana admitiu a 

petição ao considerar que os factos denunciados podiam configurar uma violação dos artigos 8 

(devido processo), 23 (direitos políticos), 24 (igualdade perante a lei) e 25 (recursos eficazes) da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O tema foi resolvido através de um acordo de 

solução amigável em virtude do qual o Estado argentino se comprometeu em estabelecer na sua 

legislação interna um mandato de posição nas listas.  
11 Neste sentido, TRAMONTANA, E. “Hacia la consolidación de la perspectiva de gênero en el 

Sistema Interamericano: avances y desafíos a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte de 

San José”, Revista IDH, vol. 43, ano 2011, pág. 141-181. 
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4.2. As normas de igualdade de gênero na 

jurisprudência da Corte IDH 

Como afirmado anteriormente, a jurisprudência sobre 

igualdade de gênero da Corte IDH é bastante recente. De facto, o 

primeiro caso contencioso que a Corte conheceu, cujas alegações e 

argumentação adotam claramente um registo de gênero, é o Caso 

do Penal Castro Castro vs Peru
12

. Convém destacar que na decisão 

sobre as reparações do Caso Massacre Plano de Sánchez vs 

Guatemala, que antecedeu a sentença do Penal Castro Castro já 

referida, a Corte IDH referiu-se à violência sexual que afetou as 

mulheres vítimas e a especificidade do seu sofrimento em relação 

às reparações
13

, no entanto, esta constatação não fez parte do seu 

raciocínio na sentença de mérito. Em contraste, no Caso do Penal 

Castro Castro vs Peru, emitida dois anos depois, a Corte IDH 

considerou que as violações de direitos cometidas pelo Estado 

peruano destinaram-se principalmente contra as mulheres e que 

este facto devia ser tido em conta para analisar a responsabilidade 

internacional do mesmo.  

Este assunto foi submetido ao conhecimento da Corte através 

de uma ação contra o Peru apresentada pela CIDH, em 2004, no 

seguimento dos factos que aconteceram durante o chamado 

“Operação Mudança 1”. Esta operação afetou, principalmente, os 

pavilhões 1 A e 4 B do complexo penal Castro Castro, que eram 

ocupados por mulheres prisioneiras, incluindo internas grávidas. 

Esta ação levou à morte de quarenta pessoas, lesões a mais de 

uma centena e submeteu a tratamentos cruéis, desumanos e 

degradantes mais de trezentas pessoas.  

Na sua sentença de mérito, a Corte estabeleceu que estes 

eventos não aconteceram como resultado de um motim para 

protestar contra uma medida de transferência de prisioneiros para 

uma prisão de alta segurança, como argumentou o Estado durante 

o litígio, mas sim no seguimento de um ataque premeditado, 

 
12 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. Sentença de 25 de novembro de 2006. 

Série C Nº 160. 
13 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez vs Guatemala. Reparações. Sentença de 19 de 

novembro de 2004, Série C Nº 116.  
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dirigido contra um grupo de prisioneiros acusados de crimes de 

terrorismo, composto principalmente por mulheres e que adotou 

características específicas de gênero. Usando esta constatação 

como ponto de partida, a Corte IDH baseou a sua sentença sobre 

as duas premissas seguintes: a) as mulheres sofreram, 

proporcionalmente, mais violência do que os homens afetados e b) 

a violência vivida entre mulheres e homens foi diferente, tanto do 

ponto de vista da sua vivência particular, que foi cruzada pelo 

gênero
14

, como por alguns atos de violência serem principalmente 

dirigidos contra as mulheres
15

. Desta forma, a Corte IDH 

estabeleceu que, em caso de violações dos artigos 4 (direito à 

vida) e 5 (direito à integridade pessoal) da Convenção Americana 

de Direitos Humanos constitutivas de violência de gênero, essas 

normas têm de ser interpretadas com base nas normas 

estabelecidas pela Convenção de Belém do Pará. Por último, 

também sobressai a ampla definição que a Corte oferece sobre a 

violência sexual, caracterizando-a como “ações de natureza sexual 

que são cometidas a uma pessoa sem o seu consentimento, que 

além de compreenderem a invasão física do corpo humano, podem 

incluir atos que não envolvem penetração ou inclusive contacto 

físico”.  

A abordagem utilizada pela Corte IDH no caso do Penal 

Castro Castro funcionou como um prelúdio da decisão que, em 

2009, esta pronunciou em relação ao Caso Gonzáles e outras 

(Campo Algodonero) vs México. Esta última é a peça 

jurisprudencial mais importante emitida até agora, no que diz 

respeito às normas do sistema interamericano sobre igualdade de 

gênero. A Corte foi requerida, em 2007, pela CIDH que apresentou 

uma ação contra o México pelos desaparecimentos e mortes de 

três jovens em Ciudad Juárez. De acordo com a CIDH, estes 

 
14 Assim a Corte IDH considerou que as mulheres grávidas que viveram o ataque experimentaram 

um sofrimento psicológico adicional, já que além de terem visto lesionada a sua própria identidade 

física, sofreram sentimentos de angústia pelos seus filhos. Ver sentença cit. nota 12, parágrafos 

288 a 290. 
15 Neste sentido, a parte recorrente referiu-se repetidamente nos seus argumentos sobre a 

existência de insultos que veiculavam um imaginário de gênero, que censurava principalmente “a 

mulher terrorista”, ao tratamento especialmente cruel em relação às mulheres grávidas e ao uso 

da violência sexual.  
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desaparecimentos não foram investigados pelo Estado com a 

devida diligência acontecendo, no entanto, uma série de 

irregularidades
16

. Entre outros factos, durante o julgamento, foi 

estabelecido que as autoridades mexicanas minimizaram a 

gravidade do desaparecimento das vítimas, devido à influência de 

preconceitos de gênero e que os referidos desaparecimentos 

faziam parte de um contexto geral de discriminação de gênero, 

instalado nesta região mexicana a partir dos anos 90.  

Na sentença recaída em Campo Algodonero
17

, pela primeira 

vez, a Corte refere-se aos “homicídios de mulheres por razões de 

gênero”, avisando que estes também são conhecidos sob o rótulo 

de feminicídio. Desta forma, apesar de existir uma certa 

ambiguidade
18

, a Corte foi além do que foi feito pela CIDH, que 

tinha sido relutante em rever os factos com esta última etiqueta. 

Além disso, e também pela primeira vez, a Corte IDH 

estabeleceu a sua competência para conhecer as violações do 

artigo 7 da Convenção de Belém do Pará, com base no disposto no 

artigo 12 da mesma convenção. Esta última disposição fixa, por 

sua vez, a competência da CIDH para conhecer as petições 

individuais que têm como base o artigo 7 e contém um 

encaminhamento às regras de procedimento que inclui a 

Convenção Americana e o Regulamento e Estatuto da CIDH; as 

quais regulam, entre outras matérias, a capacidade daquela para 

remeter assuntos à Corte.  

 

 

 
16 Entre outras, a lentidão das investigações ou inatividade nos expedientes, negligência e 

irregularidades na recolha e análise de provas e identificação das vítimas, perda de informação, 

extravio de partes dos corpos sob custódia do Ministério Público e a falha em não considerar as 

agressões contra as mulheres como parte de um fenómeno global de violência de gênero. 
17 Corte IDH, Caso González e outras (Campo algodonero) vs México. Exceção preliminar, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2009, Série C Nº 205. 
18 A Corte IDH afirma no parágrafo 141 que “não é necessário nem possível dar uma decisão 

definitiva sobre quais os homicídios de mulheres em Ciudad Juárez constituem homicídios de 

mulheres por razões de gênero, além dos homicídios das três vítimas do presente caso. Por esta 

razão, a Corte refere-se aos casos de Ciudad Juárez como homicídios de mulheres, ainda que 

entenda que alguns ou muitos destes possam haver sido cometidos por razões de gênero e que a 

maioria tenha ocorrido dentro de um contexto de violência contra a mulher”. Ver sentença, cit, 

nota 17. 
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 A ampliação, por via interpretativa, do seu contexto de competências em relação 

ao artigo 7 da Convenção de Belém do Pará, favoreceu a análise de gênero que 

percorre toda a sentença do caso Campo Algodonero. Assim, a Corte IDH utilizou o 

conceito de obrigações acrescidas em relação à prevenção e investigação, que 

deriva do padrão de diligência estabelecido pela Convenção de Belém do Pará, no 

seu artigo 7 e combinou-o com a obrigação de proteção estatal em relação às 

violações provenientes de particulares, que ela mesma tinha delineado previamente 

no Caso do Massacre de Pueblo Bello vs Colômbia. De acordo com esta última 

jurisprudência, para que esta obrigação fique definida é necessário: a) o 

conhecimento por parte das autoridades estatais, de uma situação de risco real e 

imediato; b) um indivíduo ou grupo de indivíduos determinado e c) a existência de 

possibilidades razoáveis de prevenir ou evitar esse risco19. Esta combinação 

permitiu à Corte IDH sugerir que o escrutínio é mais estrito quando os factos 

concretos estão inseridos, como acontece em Campo Algodonero, em contextos 

generalizados de violência e desigualdade de gênero. 

 

Por último, é importante destacar que a abordagem de 

gênero que dominou a análise de mérito do caso também projetou 

à sua decisão as reparações. Assim, a Corte considerou 

principalmente “os impactos diferenciados que a violência causa 

em homens e em mulheres” e estabeleceu que as reparações têm 

de ser orientadas para transformar esta situação, ou seja, têm de 

ter “um efeito não apenas de restituição, mas também corretivo”. 

Por este motivo, as medidas de reparação, neste caso, abrangem 

uma grande área. Ou seja, a necessidade de que as investigações 

destinadas a identificar e punir os culpados incluam uma 

perspetiva de gênero e que sejam desenvolvidas linhas específicas 

em relação à violência sexual; que as mães das vítimas sejam 

especialmente indemnizadas; que seja fornecido tratamento 

psicológico/psiquiátrico às vítimas, advertindo que os profissionais 

têm de ter experiência em traumas resultantes da violência de 

gênero; ou que se construa um monumento em memória das 

vítimas, para dignificá-las, como medida de compensação.  

Também em 2009, a Corte IDH emitiu a sua decisão no caso 

Massacre de Las Dos Erres vs Guatemala
20.

 A ação, interposta pela 

CIDH em 2008, denunciava a falta de diligência estatal na 

investigação, no julgamento e na punição dos responsáveis pelo 

 
19 Ver Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia. Sentença de 31 de janeiro de 

2006, série C, núm. 140, par. 153. 
20 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2009, Série C Nº 211. 
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massacre de 251 habitantes na comunidade de Las Dos Erres, 

entre os quais estavam homens, mulheres e crianças
21

. Em 

particular, as mulheres afetadas foram alvo de violações e de 

violência extrema, até ao ponto de sofrerem abortos.  

A Corte na sua análise do caso considerou provado que, entre 

os anos 1962 e 1996 na Guatemala, houve um conflito armado 

interno que causou grandes custos humanos, materiais, 

institucionais e morais. Da mesma forma, determinou que, durante 

o conflito armado na Guatemala, as mulheres foram 

particularmente selecionadas como vítimas de violência sexual e 

reiterou que a violação sexual executada no contexto dos 

massacres tem componentes de gênero porque procura destruir a 

dignidade da mulher a nível cultural, social, familiar e individual. 

Por outro lado, a Corte estabeleceu que “a falta de investigação de 

factos graves contra a integridade pessoal como torturas e 

violência sexual em conflitos armados e/ou dentro de padrões 

sistémicos, constituem um não cumprimento das obrigações do 

Estado em relação a graves violações dos direitos humanos, que 

violam as normas inderrogáveis (jus cogens) e criam obrigações 

para os Estados como a de investigar e punir estas práticas, de 

acordo com a Convenção Americana e neste caso à luz da CIPST 

(Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura) e da 

Convenção de Belém do Pará”
22

. 

No entanto, neste caso, ao contrário do que aconteceu em 

Campo Algodonero, a Corte utilizou apenas marginalmente a 

perspetiva de gênero no que diz respeito às reparações, limitando-

se a exigir ao Estado que, de acordo com a obrigação de 

investigar, tivesse em conta “os impactos diferenciados das 

violações em relação à alegada violência contra a mulher”
23

. Daí o 

tom de censura observado no voto fundamentado concordante do 

 
21 Estes eventos aconteceram em 1982, no entanto, a investigação apenas começou em 1994, 

sem que no momento da apresentação da ação tivesse ocorrido uma ação penal ou punição dos 

responsáveis. 
22 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2009, Série C Nº 211, par. 140. 
23 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, 

Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2009, Série C Nº 211, par. 233. 
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juiz Ad-hoc Ramón Cadena Rámila, que adverte que a adoção de 

uma perspetiva de gênero enriquece a análise “em matéria dos 

direitos humanos [e] permite, entre outras coisas, visualizar 

desigualdades construídas de forma artificial, socioculturalmente e 

detetar melhor a especificidade na proteção necessária para quem 

sofre desigualdade ou discriminação”. E que, portanto, esta visão 

deve orientar o conteúdo das medidas de reparação e, mais 

concretamente, as medidas de não repetição, o que, em casos 

como o considerado podem incluir: a) intensificar e alargar as 

ações existentes para capacitar colaboradores, principalmente os 

da Polícia Nacional Civil e do Ministério Público em relação às 

causas, natureza e consequências da violência de gênero; b) 

garantir que o impacto e as consequências dos atos de violência 

cometidos contra as mulheres durante o conflito armado interno 

estejam consagrados, de forma adequada, no Plano Nacional de 

Ressarcimento; c) implementar programas de formação sobre os 

direitos das mulheres e, principalmente, sobre o direito a uma vida 

livre de violência, dirigidos a pessoal da força pública, do exército e 

das instituições públicas; d) implementar medidas de proteção e 

prevenção, para garantir às mulheres uma vida livre de violência e 

também de processar e castigar adequadamente os delitos de 

violência contra as mulheres; e e) tomar todas as medidas 

preventivas necessárias para evitar o abuso e a violação sexual de 

mulheres sob custódia estatal, policial ou do exército, utilizada 

como uma forma de tortura24. 

 

Nas suas sentenças mais recentes, a Corte IDH aprofundou a sua jurisprudência 

sobre a vulnerabilidade especial resultante da discriminação cruzada ou 

sobreposta; definindo os requisitos da tortura e desenvolvendo normas em matéria 

de direitos sexuais e reprodutivos.  

 

Desta forma, nas sentenças recaídas nos casos de Inês 

Fernández Ortega e de Valentina Rosendo Cantú, ambos contra o 

México, a Corte interpretou a obrigação de garantia do artigo 1.1 

da Convenção Americana destacando que as mulheres indígenas 

 
24 Ver voto fundamentado concordante do Juiz Ad-hoc Ramón Cadena Rámila no Caso de la 

Masacre de Las Dos Erres vs Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. 

Sentença de 24 de novembro de 2009, Série C Nº 211, par. 4 e 5.  
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estão numa situação de maior vulnerabilidade, o que aumenta o 

risco de sofrerem violações dos seus direitos humanos em relação 

ao sistema de justiça e ao sistema de saúde
25

. Além disso, 

clarificou que uma violação executada por agentes do Estado é, em 

si, constitutiva de tortura devido ao sofrimento severo da vítima, 

que é característico da tortura, inerente à violação, 

independentemente desta “consistir em apenas um facto ou 

acontecer fora das instalações estatais, como pode ser o domicílio 

da vítima”26.  

Sobre a autonomia reprodutiva e as suas ligações a outros 

direitos, na sua decisão sobre a comunidade indígena Kákmok 

Kásek vs Paraguai, a Corte IDH destacou que a pobreza extrema e 

a falta de cuidados adequados em relação às mulheres grávidas e 

novas mães estão relacionados com as elevadas taxas de 

mortalidade materna; e argumentou que os Estados têm de adotar 

políticas de saúde para prevenir esta mortalidade de acordo com o 

disposto no artigo 4.1 da Convenção Americana (direito à vida), 

interpretado à luz do artigo 1.1 (obrigação de respeitar os 

direitos)
27

. Por outro lado, no caso Gelman vs Uruguai, relacionado 

com o desaparecimento forçado e a detenção arbitrária de uma 

mulher grávida por parte das forças de segurança uruguaias e 

argentinas e a subsequente entrega da sua filha à família de um 

polícia uruguaio, a Corte argumentou que a violência sofrida pela 

vítima esteve baseada no seu gênero. Assim, concluiu que o 

estado de gravidez em que María Claudia García estava no 

momento da sua detenção constituía uma condição de 

vulnerabilidade especial que definia um envolvimento diferenciado 

e alertou para os factos do caso revelarem uma conceção 

instrumental do corpo das mulheres, contrária à livre maternidade, 

 
25 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs México. Exceção Preliminar, Fundo, Reparação e 

Custas. Sentença de 30 de agosto de 2010 Série C Nº 215. 44, par. 78; Corte IDH. Caso Rosendo 

Cantú y otra vs México. Exceção Preliminar, Fundo, Reparação e Custas. Sentença de 31 de agosto 

de 2010 Série C Nº 216, par. 185. 
26 Ver Caso Fernández Ortega y otros vs México, cits, par 124 e 128; e Caso Rosendo Cantú y otra 

vs México, par. 114 e 118.  
27 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay. Fundo, Reparação e Custas. 

Sentença de 24 de agosto de 2010. Série C Nº 214, par. 233‐234. 
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dimensão que, por sua vez, faz parte essencial do livre 

desenvolvimento da personalidade das mulheres28.  

No caso Atala Riffo e Meninas vs Chile, a Corte IDH 

pronunciou-se sobre a relação entre a autonomia sexual dos 

indivíduos, principalmente das mulheres, e a sua ligação com a 

proibição de discriminação e o princípio do interesse superior da 

criança. Karen Atala, uma juíza chilena, foi privada do cuidado 

pessoal das suas filhas menores, devido a uma decisão da Corte 

Suprema chilena que entregou as menores ao cuidado do pai, 

devido à Sra. Atala manter uma relação estável, de carácter 

homossexual. Na respetiva decisão, o tribunal chileno argumentou 

que “[a mãe] ao tomar a decisão de explicitar a sua condição 

homossexual, como podem fazê-lo livremente todas as pessoas no 

âmbito dos seus direitos personalíssimos no gênero sexual, sem 

merecer por isso nenhuma reprovação ou censura jurídica, antepôs 

os seus próprios interesses, postergando os das filhas, 

especialmente ao iniciar uma convivência com a companheira 

homossexual na mesma casa em que leva a efeito a criação e o 

cuidado das filhas separadamente do pai destas” e que “esta 

situação colocava as menores López Atala num estado de 

vulnerabilidade no seu meio social, pois é evidente que o seu 

ambiente familiar excecional difere significativamente daquele em 

que vivem os seus colegas de escola e relações da vizinhança em 

que moram, expondo-as a ser objeto de isolamento e 

discriminação que igualmente afetará o seu desenvolvimento 

pessoal”
29

. Os parágrafos anteriormente referidos são ilustrativos 

de que a Corte Suprema do Chile condicionou o reconhecimento 

dos direitos da mãe à satisfação de um determinado modelo de 

maternidade que repousa, por sua vez, numa ideologia 

duplamente cruzada pelo sistema sexo/gênero. De facto, a 

sentença contém: (a) uma censura à mulher que se afasta do 

arquétipo da mãe dedicada, ou seja, aquela que sobrepõe os seus 

 
28 Em particular, a Corte considerou que o corpo da vítima foi instrumentalizado “em função do 

nascimento e do período de amamentação da sua filha, que foi entregue a outra família depois de 

ser retirada e substituída a sua identidade. Ver Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay. Mérito e 

Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011, Série C Nº 221, parágrafo 97. 
29 Corte Suprema do Chile. Sentença de 31 de maio de 2004, parágrafos 16 e 18. 
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interesses pessoais (neste caso, a sua vida matrimonial) aos 

supostos interesses dos filhos e (b) uma exigência de que a 

sexualidade dos sujeitos, para ser considerada um projeto de vida 

legítimo, deve enquadrar-se no paradigma da hétero 

normatividade.  

Karen Atala apresentou uma petição perante a CIDH 

alegando a violação de diversos direitos da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, principalmente, do direito à igualdade e à 

vida privada familiar, que, por sua vez, originou o processo 

perante a Corte IDH. Na sua sentença, esta última descarta a tese 

de uma alegada influência negativa que a orientação sexual dos 

pais teria no desenvolvimento e criação dos filhos, argumentando 

que “uma determinação com base em presunções infundadas e 

estereotipadas sobre a capacidade e idoneidade parental de poder 

assegurar e promover o bem-estar e o desenvolvimento da criança 

não é adequada para garantir o fim legítimo de proteger o 

interesse superior dessa criança”, devendo passar por um 

escrutínio concreto, caso a caso30. Em simultâneo, a Corte declarou 

que a proteção da vida privada e a igualdade, no caso de pessoas 

homossexuais, não implica limitá-las ao privado, mas pressupõe, 

pelo contrário, o respeito à exteriorização dessa condição e, 

principalmente, a uma equiparação nos projetos de vida dos 

sujeitos. 

Finalmente, na sentença de 28 de dezembro de 2012, no 

caso Artavia Murillo e outros (Fertilização in vitro) vs Costa Rica31, 

a Corte IDH acaba por esclarecer as dúvidas sobre a correta 

interpretação do artigo 4.1 da Convenção Americana, no que diz 

respeito ao estatuto jurídico do embrião. O referido artigo 4.1 

estabelece que "toda a pessoa tem o direito de que se respeite a 

sua vida", que "esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, 

desde o momento da conceção” e que "ninguém pode ser privado 

da vida arbitrariamente. Nessa sentença a Corte estabeleceu, 

ratificando, de passagem, a opinião da Comissão Interamericana 

 
30 Ver Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 

de fevereiro de 2012, parágrafo 111. Série C Nº 239. 
31 Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs Costa Rica. Sentença de 28 de novembro 

de 2012, Série C Nº 257, Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas. 
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no tema "Baby Boy" (Relatório 23/81), que de acordo com a 

interpretação histórica e sistémica dos antecedentes existentes no 

sistema interamericano, não é procedente outorgar o estatuto de 

pessoa ao embrião. Sobre isto, a Corte IDH afirmou que o termo 

"conceção" utilizado na disposição anteriormente referida, apesar 

de ser objeto de debate biológico, ético e religioso, não pode ser 

compreendido como um momento ou processo alheio ao corpo da 

mulher, dado que um embrião não tem nenhuma possibilidade de 

sobrevivência se a implantação não acontecer. Como 

consequência, segundo a Corte, essa expressão deve ser entendida 

como uma referência no momento em que acontece a 

implantação, razão pela qual, antes deste evento não procederia 

aplicar a norma em questão. Por outro lado, a expressão "em 

geral" que também ocupa essa norma, permite, na opinião da 

Corte, inferir exceções à proteção conferida pela própria alienação 

e que resultam na possibilidade de estabelecer um sistema gradual 

e incremental de proteção da vida, tendo em atenção o seu 

desenvolvimento. Sobre esta base, a Corte determinou que a 

decisão da Sala Constitucional de Costa Rica, que condicionou a 

possibilidade de realizar a técnica de fertilização in vitro à qual não 

haveria perda embrionária (condição que era impossível desde o 

ponto de vista prático), implicou para os requerentes uma restrição 

desproporcionada que produziu, por sua vez, a violação de vários 

dos seus direitos. Neste caso, o direito à integridade pessoal, à 

liberdade pessoal, à vida privada, à intimidade, à autonomia 

reprodutiva, ao acesso a serviços de saúde reprodutiva, em 

constituir uma família e ao direito à igualdade. 

Apesar da decisão antes revista não se referir diretamente ao 

aborto, mas sim às decisões de procriar através das técnicas de 

reprodução assistida, é evidente que elabora vários aspetos que 

têm impacto sobre a compreensão regional da autonomia de 

procriação32. A dupla tese da Corte IDH, ou seja, o reconhecimento 

 
32 A autonomia recreativa contempla as seguintes decisões e dimensões: a) decisões relacionadas 

com a forma como os sujeitos exercem a sua sexualidade e b) decisões relacionadas com a 

reprodução. Dentro das quais estão localizadas b.1.) as relativas ao controlo ou prevenção da 

natalidade, assim como as relativas ao uso de métodos de anticoncepção e a interrupção da 

gravidez (vertente negativa) e b.2.) as relativas à decisão de ter filhos, do seu número e momento 

(vertente positiva).  
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dos direitos sexuais e reprodutivos e a negação da condição de 

pessoa ao embrião, abre, sem dúvida alguma, a porta ao 

julgamento das leis restritivas do aborto no hemisfério americano 

que, como é sabido, estão entre as mais severas do mundo33. 

 

Como conclusão desta secção podemos afirmar que as normas de igualdade de 

gênero desenvolvidas no contexto do sistema interamericano envolvem uma 

compreensão complexa da igualdade entre mulheres e homens que inclui uma 

versão da discriminação de carácter intergrupal que não é satisfeita apenas com a 

proibição da discriminação, mas sim que necessita da aprovação de medidas 

positivas que garantam a promoção real dos direitos das mulheres e que sejam 

capazes de eliminar a sua posição social de subordinação.  

 

Depois de uma breve revisão sobre os desenvolvimentos 

recentes feitos no constitucionalismo latino-americano34, é possível 

fazer um diagnóstico preliminar das políticas normativas de 

igualdade de gênero implementadas pelos Estados na região 

americana para observar os progressos e as resistências ou as 

zonas críticas. A secção final deste trabalho dedica-se a isso. 

5. A IGUALDADE DE GÊNERO NO 

CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 

Boa parte do desenvolvimento normativo sobre a igualdade 

de gênero no âmbito constitucional latino-americano foi realizado 

no contexto de um processo que podemos denominar de 

“constitucionalização da família”, que foi replicado a nível 

comparado, principalmente na dimensão da ação penal da 

regulação legal da família, perante cortes constitucionais e 

internacionais35.  

 
33 Para uma visão das leis sobre o aborto ver: COOK, R., “Leyes y políticas sobre el aborto: retos y 

oportunidades”, em Debate feminista, Março 1991, pág. 89-129. 
34 Os resultados aqui incluídos são parte de um trabalho mais extenso. Este pode ser consultado 

em Zúñiga, Y. e Turner S. “Sistematización comparativa de la regulación de la familia en las 

constituciones latinoamericanas”, Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, N° 20, 

vol. 2, 2013 (na imprensa) 
35 A jurisprudência da Corte Constitucional colombiana que, desde 2007, estendeu a pessoas 

homossexuais e transsexuais os direitos que eram exclusivamente de famílias ou casais formados 

por um homem e uma mulher; e a recente decisão do Tribunal Constitucional chileno, no âmbito 

de um procedimento incidental de inaplicabilidade, a propósito do artigo 102 do Código Civil (Rol 

1881-10, de data 03/11/2011); inscrevem-se nesta linha. A nível internacional, como já foi dito, 

essa tendência é replicada. Assim, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos resolveu 

vários temas relacionados com a diversidade sexual e a sua relação com a vida familiar e o direito  
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A irradiação do princípio de igualdade, a partir do público ao privado, permitiu que 

a regulação da família tenha aberto um espaço no contexto dos debates político-

jurídicos contemporâneos, tornando visível a discriminação que historicamente as 

mulheres sofreram no contexto privado-familiar e problematizando a exclusão do 

grupo LGBTI do direito ao casamento.  

 

Em relação à situação das mulheres, é importante destacar 

que, apesar da teoria feminista estar relacionada, desde as suas 

origens, a uma sustentação feminina com a família e tem 

defendido que a configuração social desta instituição tem contextos 

opressores, como vimos na primeira parte deste trabalho; as 

relações que se desenvolvem nesta área têm sido normalmente 

ignoradas pela teoria política de raízes ilustrada. Esta última 

articula-se, como é sabido, sobre a distinção entre a esfera privada 

e a esfera pública. Esta distinção, sobre a qual repousam boa parte 

das nossas categorias constitucionais, teve o efeito de localizar a 

família no domínio do privado, subtraindo-a da aplicação dos 

princípios que regem as relações na esfera pública. Assim, tem 

sido comum compreender que, enquanto esta última esfera é 

governada pela igualdade e liberdade, o âmbito privado familiar é 

regido por valores, como o amor ou a devoção, o que justificaria a 

existência de assimetrias e restrições à autonomia. Sobre esta 

base teórico-conceitual o sistema jurídico elaborou historicamente 

diversos mecanismos de subordinação feminina, funcionais ao 

sistema sexo/gênero, como a incapacidade da mulher casada ou a 

dependência económica que persiste apesar da abolição formal da 

autoridade marital. Além disso, tolerou a existência de fenómenos 

como a violência doméstica ou a violação conjugal. 

 

 

a casar. No entanto, a jurisprudência deste órgão foi um pouco ambivalente. Por um lado, 

considerou que a decisão de um tribunal nacional de retirar a um pai homossexual a custódia da 

sua filha menor de idade, argumentando que a menina deveria viver numa família tradicional para 

proteger o seu interesse superior, carecia de relação razoável de proporcionalidade entre a medida 

tomada e o fim pretendido (Salgueiro da Silva Mouta vs Portugal, 1996), no entanto, em relação à 

aplicação da igualdade a casais homossexuais do direito ao casamento, a Corte manteve-se fiel à 

sua doutrina da margem de apreciação (exemplo. Schalk et Kopf vs Austria, 2010). Apesar disto, 

reconheceu este último direito às pessoas transsexuais (Goodwin vs Inglaterra, 1997). A sentença 

da Corte IDH no caso Atala Riffo y Niñas vs Chile, comentada no texto, também é parte deste 

processo.  
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 A regulação constitucional da família implica uma mudança de aproximação 

normativa. À declaração política clássica de que a família é o núcleo fundamental da 

sociedade, foram-se somando, nas últimas décadas, várias disposições substantivas 

que regulam, em sede constitucional, os direitos e as obrigações dos seus membros, 

com o eixo no princípio de igualdade; e as obrigações do Estado em relação a esta 

instituição.  

 

As causas desta mudança de abordagem são variadas. Entre 

elas, podemos destacar: a) as mutações sofridas pela família, 

como realidade sociológica, caracterizadas por uma tendência ao 

desenvolvimento de modelos baseados no afeto e com uma forte 

componente individualista, que resultam numa forte diversificação 

dos modelos de família e o abandono dos tradicionais objetivos 

coletivos da mesma; e (b) o aumento sustentado do ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho, que tem corroído fortemente o 

modelo de homens-fornecedores e mães-cuidadoras, alterando 

tanto as relações familiares como as laborais e aumentando, em 

simultâneo, os seus pontos de interseção. Neste último ponto, por 

exemplo, o aumento da presença das mulheres no mercado de 

trabalho fomentou uma mudança no que diz respeito à gestão de 

cuidados ou de dependência, já que esta última atividade, que 

tradicionalmente eram desenvolvidas pelas mulheres no seio das 

famílias e de forma gratuita, frequentemente é conceitualizada 

como uma responsabilidade estatal. Isto também deu origem ao 

surgimento de novos sujeitos de direito, como as pessoas com 

deficiência e os idosos, em relação aos quais os Estados foram 

assumindo, progressivamente, obrigações de garantia do seu bem-

estar. Por último, vale a pena destacar como fator de tipo 

normativo, (c) a crescente eficácia interna dos direitos humanos 

contidos nos tratados internacionais, produto do estabelecimento 

de disposições constitucionais de encaminhamento a normas 

internacionais, que normalmente são acompanhados de regras de 

hierarquia reforçada.  

Naturalmente, todos estes fatores combinados levaram a 

uma crescente tensão entre alguns princípios constitucionais, em 

especial o princípio da igualdade, e algumas características do 

modelo de família patriarcal que ainda sobrevivem nas leis civis e 

que foram contestadas pelas exigências derivadas da subjetividade 

tanto de mulheres como de crianças. Neste contexto, a noção de 
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igualdade de gênero ganhou terreno e o princípio do interesse 

superior da criança deixou a legislação civil para transformar-se 

numa norma constitucional. 

As notáveis reformas constitucionais experimentadas na 

região americana nas últimas décadas (incluindo três processos 

constituintes) criaram um terreno fértil para a proliferação de 

várias normas regulamentares da família em sede constitucional. 

As constituições latino-americanas refletem claramente um 

fortalecimento dos processos de individuação das crianças, através 

da constitucionalização do princípio do interesse superior da 

criança36; e um fortalecimento dos direitos das mulheres, através 

da presença expressa de normas de igualação entre homens e 

mulheres no contexto privado-familiar37. Da mesma forma, 

observa-se nestes textos o surgimento de novos sujeitos e/ou 

destinatários de proteção, como os idosos e as pessoas com 

deficiência; e uma diversidade da proteção que distingue a 

infância, a adolescência e a juventude. Tudo isto reforça um 

processo regional de desmantelamento da família patriarcal. Além 

disso, algumas Constituições latino-americanas contêm normas de 

proteção em relação à violência de gênero, com um ênfase 

especial na violência doméstica,38, o que está em sintonia com a 

 
36 A incardinação da proteção internacional da criança, de forma mais ou menos explícita, nas 

Constituições latino-americanas. Isto é feito através de três modalidades: a) incorporação expressa 

da Convenção de Direitos da Criança (Argentina, Nicarágua e Venezuela), b) incorporação tácita 

através da referência genérica à proteção incluída em tratados ou acordos internacionais (Colômbia 

e Honduras); e c) constitucionalização do princípio do Interesse Superior da Criança. Este último, por 

sua vez, pode ser feito sob a utilização expressa desta fórmula semântica (Bolívia, Equador, Uruguai, 

República Dominicana) ou sobre a base do estabelecimento de uma preferência pelos direitos da 

criança, em caso de conflito com outros direitos (Colômbia, Paraguai). 
37 Catorze dos textos constitucionais americanos contêm disposições expressas de uniformização 

dos direitos entre homens e mulheres no contexto da família. A estes pode-se somar a Argentina 

através do encaminhamento que contém a sua Carta Fundamental à CEDAW. A igualdade dos 

direitos entre cônjuges é expressa através de: (a) uma cláusula geral de igualdade de direitos 

aplicada a questões de família (Bolívia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá) ou mediante (b) a 

determinação específica das questões sobre as quais recai essa igualdade. Esta última abordagem 

é seguida pelo Brasil, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador e Nicarágua.  
38 Neste sentido, os textos da Bolívia, Colômbia, Equador e República Dominicana. Entre estes, 

apenas o Equador se refere determinadamente à mulher, sem excluir a proteção de outros 

sujeitos, enquanto a Constituição da República Dominicana se refere à violência doméstica e à 

violência de gênero, com determinação (artigo 42 n° 2). A Constituição da Argentina não contém 

uma referência clara à proteção da mulher, mas contém um encaminhamento específico à 

CEDAW, tratado que lhe dá hierarquia constitucional no artigo 22 ponto 2°. 
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atenção especial que o sistema interamericano tem dado a este 

tema, como vimos na secção anterior.  

No que diz respeito à proteção dos direitos sexuais e 

reprodutivos, a regulação é incipiente e diversificada. Por vezes, 

estes configuram-se como liberdades de não interferência e, outras 

vezes, como direitos prestacionais (direito a aceder a informação 

e/ou a meios de contraceção). No entanto, sobressai uma 

preocupação especial pela proteção da maternidade, que se 

desenvolve com base em duas aproximações ou técnicas de 

regulação: uma proteção tutelar genérica e uma proteção no 

contexto mais amplo da proteção laboral39. Esta última técnica 

pode ser interpretada como uma fórmula embrionária de política 

de conciliação entre vida familiar e vida laboral. 

No entanto, esta tendência no sentido do reconhecimento 

constitucional dos direitos sexuais e reprodutivos não parece 

desbloquear as restrições legais à interrupção voluntária da 

gravidez, que em alguns casos, como o chileno, são especialmente 

severas. Pelo contrário, a autonomia reprodutiva reconhecida pelas 

Constituições hemisféricas parece restringir-se apenas às questões 

relacionadas com a contraceção. Pelo mesmo, é em matéria de 

liberalização do aborto onde são detetadas as maiores resistências 

regionais e, eventualmente, uma zona de conflito entre as normas 

internas e as normas internacionais, tendo em conta a recente 

 
39 Assim existem exemplos de regulação tutelar genérica da maternidade, sem determinar a área 

específica (Costa Rica, Equador, El Salvador, Panamá e República Dominicana); de proteção da 

maternidade no contexto dos direitos reprodutivos e políticas de planeamento familiar (Bolívia, 

Nicarágua, Paraguai, Venezuela); e de proteção da maternidade no contexto laboral (Bolívia, 

Brasil, México, Nicarágua). Os textos brasileiro e mexicano parecem inclinar-se, no entanto, por 

uma regulação que enfatiza a proteção do emprego. Por último existem textos que contemplam a 

proteção de todo o tipo de maternidade (República Dominicana, Uruguai, Venezuela). Entre estes, 

as expressões utilizadas no caso da Constituição uruguaia, que se refere à “maternidade, qualquer 

que seja a condição ou estado da mulher” e na Constituição venezuelana que estabelece que “a 

maternidade e a paternidade são totalmente protegidas, seja qual for o estado civil da mãe ou do 

pai”, sugerem que se pretende contrariar o efeito de exclusão do que poderíamos denominar de 

“maternidades atípicas”. O mesmo acontece no caso da República Dominicana que garante a 

proteção da maternidade “qualquer que seja a condição social ou o estado civil da mulher”. Parece 

ser, então, que estas normas têm uma finalidade de garantir a igualdade em casos de 

maternidade não abrangidos pela cobertura legal e/ou de legitimidade social proveniente do 

casamento, ou seja, principalmente às mães solteiras. 
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decisão da Corte IDH no caso Artavia Murillo, que foi comentado 

anteriormente. 

 

É importante destacar que as Constituições latino-americanas contêm diversas 

normas de encaminhamento e/ou receção do direito internacional. O anterior, 

combinado com a existência de disposições constitucionais de hierarquia reforçada 

dos tratados internacionais, cria uma resistência especial da regulação internacional 

dos direitos humanos e, principalmente, das normas de igualdade de gênero, em 

relação às normas legais internas, o que permite, por extensão, a sua proteção 

através de ações constitucionais. 

 

Finalmente é possível detetar nos textos constitucionais da 

região americana uma incipiente igualdade entre vários tipos de 

convivências. Dentro desta tendência predomina, no entanto, a 

igualdade entre uniões civis heterossexuais e uniões matrimoniais 

(também definidas a nível legal como uma forma de convivência 

heterossexual), em detrimento das uniões homossexuais, que 

aparecem expressamente excluídas ou não são explicitamente 

mencionadas. Como consequência, a igualdade de direitos entre 

pessoas heterossexuais, por um lado e pessoas pertencentes ao 

grupo LGBTI, no que diz respeito à vida familiar e ao direito ao 

casamento, é claramente outro dos pontos de atrito entre o 

sistema interamericano e os sistemas constitucionais hemisféricos, 

como pode ser concluído pela sentença do Caso Atala Riffo e 

Meninas vs Chile, também referida anteriormente.  
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A PROTEÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO 

SISTEMA INTERNACIONAL 

 

Julian Burger 

 University of Essex, UK 

 
Resumo 

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, a 17 de setembro de 2007, a 

Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Esta Declaração reconhece os 

direitos coletivos dos povos indígenas, incluindo o direito à autodeterminação e os 

direitos às suas terras, territórios e recursos. Pela primeira vez, a organização 

mundial deu reconhecimento universal aos direitos dos povos indígenas. O desafio 

agora centra-se em que os estados os implementem e contribuam para a melhoria 

de vida dos povos indígenas no mundo. Nos últimos anos, as Nações Unidas 

também estabeleceram três importantes mecanismos destinados a proteger os 

direitos dos povos indígenas e a promoção dos seus interesses. 

No presente artigo iremos dar informação sobre os antecedentes destes 

desenvolvimentos internacionais, analisar o alcance e conteúdo da Declaração 

observando a sua complementaridade com a Convenção 169 da OIT sobre Povos 

Indígenas e Tribais de 1989 e fazer uma análise crítica sobre as funções dos 

principais mecanismos internacionais de direitos humanos consagrados à proteção 

dos povos indígenas, a saber, o Relator Especial sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas e o Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos indígenas 

estabelecido pelo Conselho de Direitos Humanos e o Fórum Permanente sobre as 

Questões Indígenas que aconselham o Conselho Económico e Social das Nações 

Unidas. 

 

1. QUEM SÃO OS POVOS INDÍGENAS?  

Os povos indígenas encontram-se entre as populações mais 

vulneráveis, desfavorecidas e marginalizadas do mundo. As Nações 

Unidas estimam que são mais de 370 milhões de pessoas que 

vivem em 90 países. Estes povos representam aproximadamente 5 

por cento da população mundial e, de acordo com o Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrícola, representam 15 por 

cento dos pobres no mundo e um terço dos extremamente 

pobres1. Calcula-se que na América Latina, a população indígena 

seja de uns 40 milhões de pessoas que, de uma forma geral, 

 
1 Engagement with indigenous peoples policy, International Fund for Agricultural Development, 2009. 
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enfrentam elevados níveis de pobreza, um baixo acesso à saúde, à 

educação e a outros serviços e um elevado nível de discriminação2. 

Os povos indígenas de todo o mundo foram vítimas do 

colonialismo. Historicamente viram as suas terras apreendidas, os 

seus recursos expropriados, a sua população reduzida através da 

guerra e da doença e foram forçados a aceitar as leis e políticas 

dos Estados hegemónicos. As políticas de assimilação 

prevaleceram na maior parte dos países até aos anos 1960 e 1970 

com o argumento de que os povos indígenas beneficiariam da 

adoção dos estilos de vida, dos objetivos económicos e dos valores 

da sociedade dominante. O legado do colonialismo está, 

atualmente, muito presente na vida dos povos indígenas.  

 

No entanto, os povos indígenas também têm uma história de resistência e, apesar 

das depredações do colonialismo, muitos conseguiram manter as suas identidades, 

culturas e valores. Durante as últimas décadas, têm vindo a afirmar ativamente o 

seu direito à autodeterminação e aos seus direitos sobre as suas terras, territórios e 

recursos. Cada vez mais, as leis nacionais foram alteradas para reconhecer as 

culturas dos povos indígenas e as suas terras tradicionais e os seus direitos a nível 

internacional reconhecidos, principalmente com a adoção da Declaração da ONU 

sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

 

A Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas não 

contém uma definição sobre os povos indígenas. 

O estudo de Martínez Cobo dá uma compreensão da 

expressão "povos indígenas", que é amplamente citada como guia. 

O estudo afirma que:  

As comunidades indígenas, os povos e as nações são 

aqueles que, tendo uma continuidade histórica com 

as sociedades anteriores à invasão e pré-coloniais que 

se desenvolveram nos seus territórios, são 

considerados diferentes de outros setores das 

sociedades que agora prevalecem nesses territórios 

ou em partes deles. Assim, são agora setores não 

dominantes da sociedade e têm a determinação de 

preservar, desenvolver e transmitir às futuras 

gerações os seus territórios ancestrais e a sua 

identidade étnica como base da sua existência 

continuada como povo, de acordo com os seus 

 
2 G. Hall and H.A. Patrinos (eds), Indigenous peoples: poverty and human development in Latin 

America, World Bank, 2006.  
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próprios padrões culturais, sociais as instituições e o 

sistema legal3. 

Da mesma forma, afirma que uma pessoa indígena é: 

... Alguém que pertence a essas populações indígenas 

por autoidentificação como indígena (consciência de 

grupo) e é reconhecido e aceite por essas populações 

como um dos seus membros (aceitação pelo grupo)4. 

De acordo com a Convenção da OIT Nº 169, os povos 

indígenas são descendentes de populações que habitavam "o país 

ou uma região geográfica pertencente ao país na época da 

conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais 

fronteiras estatais" e que "conservam todas as suas próprias 

instituições sociais, económicas, culturais e políticas". A OIT 

também reconhece "povos tribais" que conservaram os estilos 

tradicionais de vida, costumes e leis que são diferentes de outros 

setores da população nacional5. 

 

O artigo 33 da Declaração estabelece que "os povos indígenas têm direito a 

determinar a sua própria identidade ou pertença de acordo com os seus costumes 

e tradições". A Convenção da OIT Nº 169 também afirma que a autoidentificação 

como indígena é um critério "fundamental para determinar os grupos", que são 

indígenas6. 

 

Em África, muitas vezes, argumenta-se que todos os povos 

africanos são indígenas em África. Este debate foi abordado pelo 

Grupo de Trabalho de Especialistas sobre Populações / 

Comunidades Indígenas em África, que afirmou que uma 

abordagem moderna deveria colocar "menos ênfase nas primeiras 

definições que se centram no aborígene" e, em vez disso, 

destacar: 

 A autodefinição como indígenas, claramente diferente 

de outros grupos dentro de um Estado; 

 
3 Study on the problem of discrimination against indigenous populations – volume 5: conclusions 

and recommendations (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4), par. 379. O estudo foi preparado pelo 

Relator Especial José Martínez Cobo entre os anos 1972 e 1983. 
4 Ibidem, par. 381-382. 
5 OIT, Convenção 169, Artigo 1. 
6 OIT, Convenção 169, Artigo 1 (2). 
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 Uma relação especial e a utilização das suas terras 

tradicionais, pelo que a sua terra ancestral e território 

tem uma importância fundamental para a sua 

sobrevivência física e cultural coletiva como povos; 

 Uma experiência de subjugação, marginação, 

desapropriação, exclusão ou discriminação devido às 

suas culturas, estilos de vida ou modos de produção 

diferentes ao modelo dominante7. 

No contexto asiático, a expressão "povos indígenas" 

normalmente é usado para se referir a diferentes grupos culturais, 

como "povos tribais", "tribos das colinas" ou "tribos" ou "Adivais" 

no caso da Índia. 

2. OS POVOS INDÍGENAS E OS DIREITOS HUMANOS 

As organizações nacionais e internacionais dos povos 

indígenas estabeleceram-se nos anos 1960 e 1970 em reação, 

principalmente, à discriminação persistente e sistémica. Uma série 

de fatores, como o movimento dos direitos civis nos EU, 

contribuíram para este aumento da consciência dos povos 

indígenas. Este período também viu um aumento da exploração 

dos recursos nas terras dos povos indígenas. Isto foi claramente o 

caso dos países da bacia do Amazonas, uma região que foi vista 

como um milagroso atalho para o desenvolvimento. Impactadas 

negativamente por estes projetos de desenvolvimento e incapazes 

de obter uma audiência com os seus próprios governos, as 

comunidades indígenas começaram a procurar as Nações Unidas 

como forma de exercer pressão sobre os países para a mudança. 

 

O aumento do ativismo indígena internacional coincidiu com um programa mundial 

para eliminar o racismo que se centrou no sistema do apartheid da África do Sul e 

que abriu um espaço para lutar contra a discriminação a nível mundial.  

 

Em 1971, a Subcomissão para a Prevenção da Discriminações 

e Proteção das Minorias nomeou um dos seus membros, Martínez 

Cobo, Relator Especial para desenvolver um estudo abrangente 

 
7 Report of the African Commission’s Working Group of Experts on Indigenous 

Populations/Communities, adotado pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos na 

sua 28 sessão, 2005, pág. 92-93. 
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sobre a discriminação contra as populações indígenas e 

recomendar medidas nacionais e internacionais para eliminar a 

discriminação.  

 

O estudo de Martínez Cobo levou à criação, em 1982, do primeiro mecanismo das 

Nações Unidas para lidar exclusivamente com questões relacionadas com os povos 

indígenas: o Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas (GTPI). Este Grupo de 

Trabalho, integrado por cinco especialistas independentes, tinha o duplo mandato 

de dar uma especial atenção à elaboração de normas relacionadas com os direitos 

das populações indígenas e analisar os acontecimentos que os afetavam8. 

 

O Grupo de Trabalho, de acordo com o seu objetivo, concluiu 

a elaboração de um projeto de declaração sobre os direitos dos 

povos indígenas em 1993, coincidindo com o Ano Internacional das 

Populações Indígenas do Mundo, que foi proclamado pela 

Assembleia Geral9. O projeto de Declaração foi adotado em 1994 

pela Subcomissão e apresentado à Comissão de Direitos Humanos, 

que estabeleceu o seu próprio Grupo de Trabalho em 1995 para o 

rever10. 

O Grupo de Trabalho não elaborou apenas o rascunho da 

Declaração, que serviu de base para as discussões com os 

governos, mas também conseguiu uma considerável reputação 

como fórum aberto ao qual os povos indígenas eram livres de levar 

questões sobre os direitos humanos. Esta facilidade para dar 

visibilidade aos direitos humanos que afetavam os povos indígenas 

também contribuiu para o desenvolvimento de uma plataforma 

política que identifica problemas e objetivos comuns e que se 

tornou no meio através do qual este grupo, tão diverso de todas as 

regiões, conseguiu promover os seus interesses a nível 

internacional. 

No início das deliberações do Grupo de Trabalho, a crítica foi 

dirigida contra a Organização Internacional do Trabalho (OIT). A 

OIT foi a primeira organização internacional a atuar sobre 

populações indígenas e tribais nos anos 20, logo depois da sua 

criação. Na década de 50 um importante estudo levou à aprovação 

 
8 Cf. Conselho Económico e Social, resolução 1982/34, 7 de maio de 1982 (E/1982/34). 
9 O projeto da declaração sobre os direitos dos povos indígenas aprovado pelo Grupo de Trabalho 

está disponível no Relatório do Grupo de Trabalho, E/CN.4/Sub.2/1993/26. 
10 Comissão de Direitos Humanos, resolução 1995/32. 
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da Convenção sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957 (Nº 

107). Apesar de fornecer uma forte proteção das terras dos povos 

indígenas, a Convenção foi considerada como assimilacionista, já 

que o seu objetivo final era a integração dos povos indígenas nas 

suas respetivas sociedades nacionais e foi revista adequadamente. 

A Convenção 107 foi fechada à ratificação, mas continua a ser 

vinculativa para os Estados que a ratificaram. A Convenção sobre 

Povos Indígenas e Tribais, 1989 (Nº 169) substituiu a Convenção 

107 e até aos dias de hoje foi aprovada por 22 Estados, na sua 

maioria da América Latina. 

3. A DECLARAÇÃO 

Depois da adoção da Declaração pela Subcomissão, os 

debates dirigidos pelos governos sob os auspícios da Comissão de 

Direitos Humanos continuaram durante mais 11 anos. O projeto de 

Declaração foi adotado pelo Conselho de Direitos Humanos no seu 

primeiro período de sessões celebrado em junho de 2006 por 30 

votos a favor, 2 contra e 12 abstenções11. Em setembro de 2007, 

a Declaração foi finalmente adotada pela Assembleia Geral, com 

apenas quatro Estados (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e 

Estados Unidos da América) a manifestar o voto contra12. 

 

A Declaração, que foi elaborada num período de 23 anos, resultou da insistência dos 

povos indígenas por incluir artigos que respondessem ao que eles consideravam 

como sendo as suas necessidades. É um dos poucos documentos jurídicos da ONU 

que foi elaborado em consulta com as vítimas das violações de direitos humanos e 

que são, portanto, os beneficiários do documento.  

 

 

Representa uma democratização das Nações Unidas na 

elaboração dos tratados, precisamente porque trouxe à luz o 

processo predominantemente não-transparente de negociações 

entre os Estados. Além disso, os especialistas e os governos 

trabalharam sobre as propostas apresentadas e defendidas mais 

 
11 Conselho de Direitos Humanos, resolução 2006/2 – o Canadá e a Federação Russa votaram 

contra a resolução. 
12 Assembleia Geral, resolução A/RES/66/142 de 17 de maio de 2007. Da América Latina o único 

estado que se absteve foi a Colômbia. Entretanto, Austrália, Canadá, Colômbia, Nova Zelândia e 

os Estados Unidos apoiaram a Declaração. 
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tarde pelos delegados indígenas. De facto, o único artigo proposto 

pelos governos é o artigo 46 da versão final que foi aprovada pela 

Assembleia Geral, que tem como finalidade a proteção da 

soberania e a integridade territorial dos Estados, princípio presente 

em todos os instrumentos internacionais de direitos humanos. 

Isto não significa que a Declaração que no final foi adotada 

seja um documento indígena, longe disso. Os textos que foram 

aprovados em primeiro lugar pelos especialistas do Grupo de 

Trabalho em 1993 e depois pelo Conselho de Direitos Humanos em 

2006 e finalmente pela Assembleia Geral em 2007 representam o 

consenso que era aceitável para os especialistas e para as 

delegações governamentais. É um documento que está muito por 

baixo dos direitos que diversas delegações indígenas queriam, no 

entanto, considera-se que representam um nível mínimo. Apesar 

disto, é possível dizer que os povos indígenas têm um forte sentido 

de propriedade em relação à Declaração - um facto que contribui 

para o seu compromisso de ver a Declaração implementada a nível 

nacional. 

4. O CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO 

A Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas é uma 

ferramenta internacional de direitos humanos com características 

distintivas. É essencialmente um documento de proteção dos 

direitos coletivos de um grupo.  

 

Em concreto, reconhece que os povos indígenas têm direito à autodeterminação, 

em viver e desenvolver-se como lhes convier e às suas terras e recursos. A 

Declaração também é fundamentalmente um documento de proteção dos povos 

indígenas contra a discriminação e faz um apelo aos governos para que tomem as 

medidas necessárias para garantir de que recebem o mesmo tratamento que os 

restantes membros da sociedade. 

 

4.1. Direitos coletivos 

Foi observado, muitas vezes, nos debates da Declaração que 

a eliminação dos povos indígenas das suas terras ancestrais, a 

destruição das suas práticas sociais, económicas e culturais e a sua 

assimilação na sociedade em geral, de facto, ameaçava a sua 

existência continuada como povos distintos.  
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Desta forma, os direitos incluídos na Declaração procuram 

proteger os direitos coletivos dos povos indígenas como um meio 

de garantir a sua viabilidade como povos, reconhecendo em 

simultâneo os seus direitos individuais, o que figura no direito 

internacional dos direitos humanos13. 

Vários estados opuseram-se, durante as negociações, ao 

desenvolvimento de uma ferramenta de direitos coletivos, 

principalmente os Estados Unidos, França e Reino Unido. O 

argumento era, essencialmente, que os povos indígenas não 

deviam ver reconhecidos mais direitos do que os restantes 

cidadãos, que os direitos humanos pela sua própria natureza são 

para o indivíduo e que, em qualquer caso, os povos indígenas não 

são povos como entendido no direito internacional. Estes 

argumentos eram insustentáveis e entendeu-se finalmente que os 

povos indígenas exigem uma proteção dos seus direitos coletivos, 

dada a natureza das suas sociedades e culturas. 

 

É possível argumentar que os direitos coletivos dos povos indígenas são necessários 

para proteger os direitos individuais dos seus membros. Isto é ilustrado com uma 

maior clareza em relação às terras e aos recursos dos povos indígenas que, segundo 

o costume, são utilizados com base na confiança da comunidade no seu potencial 

uso pelas gerações futuras. Enquanto na maioria das culturas indígenas, existem 

práticas que permitem a utilização exclusiva das pessoas, de famílias ou clãs de 

determinados terrenos e recursos para o cultivo ou qualquer outra utilização, estes 

não podem ser objeto de desapropriação dos povos indígenas no seu conjunto.  

 

Um dos atos jurídicos mais destrutivos dos Estados foi 

confirmar títulos individuais sobre a terra indígena, permitindo às 

famílias vender terras e portanto, reduzir a base das terras 

comunais do grupo. Isto foi feito pelos Estados Unidos com a Lei 

Geral de Distribuição (General Allotment Act,1887) que permite os 

direitos de propriedade individuais nas reservas índias. Políticas 

semelhantes prevaleceram no Canadá privando os Metis de 

grandes extensões de terras. Sob a ditadura de Pinochet, a 

privatização das terras indígenas conduziu a uma perda 

significativa de território Mapuche de propriedade comunal. 

 

 
13 A Declaração tem apenas dois artigos relacionados com direitos individuais – artigos 6 e 44. 
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4.2. Igualdade e não discriminação 

Os povos indígenas sofrem discriminação na vida quotidiana 

e isto manifesta-se nos elevados níveis de desemprego, 

rendimentos abaixo da média, nível de educação inferior e uma 

menor esperança de vida e de acesso aos serviços de saúde. A 

Declaração tem como objeto fazer frente a esta realidade. 

 

Estabelece que os povos e as pessoas indígenas são livres e iguais a todos os 

restantes povos e indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhum 

tipo de discriminação no exercício dos seus direitos14. A Declaração faz, diversas 

vezes, um apelo para que os Estados tomem medidas especiais para proteger os 

direitos dos povos indígenas. 

 

A Convenção da OIT Nº 169 e os órgãos das Nações Unidas 

reconheceram a necessidade destas medidas para os povos 

indígenas15. Tem sido argumentado que são necessárias medidas 

especiais para os povos indígenas devido à sua maior 

vulnerabilidade, às suas experiências históricas de marginalização 

e discriminação e o impacto desproporcionado que a continuação 

das violações dos direitos humanos tem sobre eles. O Comité dos 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais argumentou 

especificamente que quando a discriminação de um grupo em 

particular é generalizada, os Estados têm de adotar uma 

abordagem sistémica para eliminar essa discriminação16. 

 

A Declaração também dá uma atenção especial à situação das mulheres e das 

crianças indígenas e exige que usufruam de uma proteção plena contra todas as 

formas de discriminação17. Em particular, todos os direitos incluídos na Declaração 

têm de ser usufruídos por igual entre homens e mulheres indígenas. É importante 

ter em conta que as políticas que discriminam os povos indígenas podem ter um 

impacto desproporcionado sobre as mulheres indígenas devido ao seu gênero. 

 

 
14 Artigo 2. 
15 Cf. OIT, Convenção 169, art. 4 (1) (2); Comité dos Direitos do Homem, Comentário Geral 18 

(Não discriminação), 1989, par. 10; Comité para a Eliminação da Discriminação Racial, 

Comentário Geral 32 (Medidas especiais), 2009, par. 15. 
16 Comité sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Comentário Geral 20 (Não 

discriminação), 2009, par. 12. 
17 Artigo 22 (2). 
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4.3. A autodeterminação 

O direito dos povos indígenas à autodeterminação reflete-se 

na Declaração, cujo artigo 3 estabelece que: 

 

Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude deste direito 

determinam livremente a sua condição política e procuram livremente o seu 

desenvolvimento económico, social e cultural. 

 

O artigo está de acordo com as disposições comuns do artigo 

1 dos dois Pactos Internacionais de 1966 de Direitos Civis e 

Políticos e de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. 

 

O direito à autodeterminação é um direito coletivo pertencente a todos os membros 

de uma comunidade ou nação indígena como grupo e deve ser exercido de acordo 

com os princípios de justiça, democracia, respeito pelos direitos humanos, igualdade, 

não discriminação, boa governação e boa-fé18. O direito à autodeterminação é 

universal, inalienável e indivisível. Enquanto todos os direitos da Declaração são 

encarados como tendo a mesma condição, o direito à autodeterminação é um direito 

fundamental, sem o qual os restantes direitos humanos dos povos indígenas, tanto 

coletivos como individuais, não podem ser totalmente usufruídos19. 

 

A Declaração reconhece o direito dos povos indígenas à 

autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas com os 

seus assuntos internos e locais (artigo 4), como o direito a 

conservar e reforçar as suas próprias instituições políticas, 

jurídicas, económicas, sociais e culturais, enquanto conservam o 

seu direito a participar plenamente, se assim o desejarem, na vida 

política, económica, social e cultural do Estado (artigo 5). A 

Declaração também reconhece que os povos indígenas têm direito 

a promover, desenvolver e manter as suas estruturas institucionais 

e os seus próprios costumes, espiritualidade, tradições, processos, 

práticas e sistemas judiciais ou aduaneiros, de acordo com as 

normas internacionais dos direitos humanos (artigo 34). O artigo 

14 reconhece o direito dos povos indígenas a estabelecer os seus 

próprios sistemas educativos. Os povos indígenas também podem 

exercer a autodeterminação através da participação e da sua 

 
18 Artigo 46 (3). 
19 Cf. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Brasil, James 

Anaya, A/HRC/12/34/Add.2, (2009), par. 22. 
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capacidade de influenciar na legislação e nos processos de tomada 

de decisões do Estado. 

Na prática, existem vários exemplos de estados que 

reconhecem os órgãos de decisão dos povos indígenas, se estão 

bem estabelecidos, como por exemplo o caso da Comarca Kuna de 

San Blas no Panamá ou os Parlamentos sami, mais recentes, na 

Noruega, Suécia ou Finlândia, que servem como órgãos 

consultivos. Alguns estados também têm assentos reservados no 

Parlamento, por exemplo, a Nova Zelândia, Colômbia e Burundi20. 

4.4. A participação e a consulta 

O direito internacional de direitos humanos refere-se ao 

direito de participar tanto de forma geral como em formas 

específicas. A Declaração contém mais de 20 disposições que 

afirmam o direito dos povos indígenas de participar da tomada de 

decisões. 

 

Os povos indígenas têm o direito de participar da tomada de decisões sobre 

questões que afetem os seus direitos, por meio de representantes por eles eleitos 

de acordo com os seus próprios procedimentos, assim como de manter e 

desenvolver as suas próprias instituições indígenas de tomada de decisões (artigo 

18). 

 

A Declaração exige que os Estados façam consultas e 

cooperem de boa-fé com os povos indígenas interessados, através 

das suas próprias instituições representativas para obter o seu 

consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar 

medidas legislativas ou administrativas que os afetem (artigo 19). 

O Mecanismo de Especialistas realizou um estudo sobre o 

direito dos povos indígenas em participar na tomada de decisões e 

emitiu recomendações sobre o tema ao Conselho de Direitos 

Humanos21. 

A consulta dos povos indígenas é um processo e não um 

evento único e os procedimentos mediante os quais são 

 
20 Os Kuna de San Blas têm reconhecimento da sua autonomia desde 1920. Os Parlamentos Sami 

existem na Noruega desde 1989, na Suécia desde 1993 e na Finlândia desde 1996. No Burundi 

existem 6 assentos reservado para os Batwa no Parlamento. 
21 Informe del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2010, 

A/HRC/15/33. 
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desenvolvidas as consultas dependem das circunstâncias de cada 

consulta. Em todos os casos, as consultas têm de ser guiadas pelo 

requisito geral de boa-fé. Devem ser desenvolvidas com o objetivo 

de chegar a um acordo ou conseguir o consentimento em relação 

às medidas propostas. Como afirmou o Relator Especial sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, os princípios orientadores da 

consulta estão "destinados a construir um diálogo no qual tanto os 

Estados como os povos indígenas sejam chamados a trabalhar de 

boa-fé para o consenso e a chegar a um acordo mutuamente 

satisfatório"22. 

4.5. O consentimento livre, prévio e informado 

 

A Declaração da ONU estabelece que as consultas com os povos indígenas devem 

ser desenvolvidas "de boa-fé... com o objetivo de obter o seu consentimento livre, 

prévio e informado" (artigo 19).  

Além disso, exige aos Estados que cumpram a norma do consentimento livre, prévio 

e informado antes de qualquer uma das seguintes ações: a deslocação forçada dos 

povos indígenas das suas terras ou territórios (artigo 10); a utilização de bens 

culturais, intelectuais, religiosos e espirituais, incluindo materiais biológicos, 

medicamentos e conhecimentos tradicionais, obras de arte, dança e música (artigo 

11): a aprovação de legislação, políticas ou administrativas que afetem os povos 

indígenas (artigo 19); o armazenamento ou eliminação de materiais perigosos nas 

terras ou territórios dos povos indígenas (artigo 29); a realização de projetos ou 

decisões que afetem os direitos dos povos indígenas às terras, territórios e recursos, 

incluindo a exploração mineira, o desenvolvimento e a utilização de locais sagrados 

(artigos 10, 11 e 32).  

 

O Comité para a Eliminação da Discriminação Racial fez finca-

pé na importância da participação dos representantes dos povos 

indígenas livremente escolhidos nos processos de negociação 

constitucional e recomendou o respeito pelo princípio de 

consentimento livre, prévio e informado nas negociações23. 

Os órgãos de seguimento dos tratados também pediram aos 

governos que desenvolvessem consultas com os povos indígenas 

sobre questões que afetem os seus direitos e interesses. À luz da 

sua Recomendação geral Nº 23 (1997), o CEDR, por exemplo, 

 
22 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, 2009, 

A/HRC/12/34, par. 46 - 53. 
23 Carta del Comité sobre la Eliminación de Discriminación Racial a Nepal de 13 de marzo 2009, 

disponível em http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Nepal130309.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Nepal130309.pdf


Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis 
 

217 

pediu aos Estados que estabelecessem mecanismos para 

implementar o direito à consulta de uma forma respeitadora com o 

consentimento prévio, livre e informado dos povos e das 

comunidades afetados e garantir que estas consultas fossem 

desenvolvidas de forma sistémica e de boa-fé. Além disso, 

recomendou que as consultas efetivas fossem desenvolvidas em 

cada etapa do processo com as comunidades que pudessem ser 

afetadas pelos projetos de desenvolvimento e exploração dos 

recursos naturais, com o objetivo de obter o seu consentimento 

prévio, livre e informado, principalmente no caso dos projetos 

mineiros24. O Comité de Direitos Humanos recomendou ao Estado 

iniciar, antes da construção de projetos hidrelétricos, avaliações 

completas sobre o impacto, assim como amplas consultas com as 

comunidades afetadas, envolvendo oportunidades reais para 

apresentar os pontos de vista e para influenciar a tomada de 

decisões, além disso, também recomenda que as empresas façam 

avaliações, consultas e a exposição pública completa sobre os 

impactos ambientais, os impactos sobre os direitos relacionados 

com a saúde humana, as suas atividades de negócio e os seus 

planos para fazer frente a estes impactos25. Apesar da obrigação 

de consultar recair nos Estados, as empresas e outros 

intervenientes privados também são obrigados a respeitar os 

direitos humanos dos povos indígenas e têm um papel importante 

de garantir a promoção e proteção dos direitos dos povos 

indígenas26. 

4.6. Terras e recursos naturais 

Cerca de um terço dos artigos da Declaração estão centrados 

nos direitos às terras, territórios e recursos, que destacam a 

importância da questão nas negociações. 

A Declaração oferece um amplo reconhecimento dos direitos 

dos povos indígenas às terras, territórios e recursos naturais, entre 

eles: 

 
24 México, CERD/C/MEX/Q/16-17, 4 de abril de 2012. 
25 Namíbia, CRC/C/NAM/CO/2 – 3, 16 de outubro de 2012.  
26 Cf Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, 

2010, A/HRC/15/37. 
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 O direito de fortalecer as suas relações espirituais com 

as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros 

recursos que tradicionalmente possuam ou ocupem 

(artigo 25); 

 O direito a possuir, utilizar, desenvolver e controlar as 

terras, territórios e recursos que os povos indígenas 

possuam em razão da propriedade tradicional (artigo 

26); 

 O direito à reparação, por meios que podem incluir a 

restituição ou, quando isso não for possível, uma 

indemnização justa e equitativa pelas terras, 

territórios e recursos que tradicionalmente possuíam, 

ocupavam ou utilizavam e que sejam confiscados, 

tomados, ocupados, utilizados ou danificados sem o 

seu consentimento livre, prévio e informado (artigo 

28);  

 O direito à conservação e proteção do meio ambiente 

e à capacidade produtiva das suas terras ou territórios 

e recursos (artigo 29); 

 O direito a determinar e elaborar as prioridades e 

estratégias para o desenvolvimento ou a utilização das 

suas terras ou territórios e de outros recursos (artigo 

32). 

Os recursos naturais dos povos indígenas são as terras ou os 

recursos que os povos indígenas historicamente ocuparam ou 

usufruíram da sua propriedade, uso, posse, controlo e direito de 

disposição. Estes recursos podem incluir os mares costeiros e o 

gelo marinho, o ar, assim como a madeira, os minerais, o petróleo 

e o gás, os recursos genéticos e qualquer outro recurso material 

existente nas terras e nos territórios indígenas. 

O sistema interamericano de direitos humanos pronunciou-se 

em relação à posse de terras indígenas numa série de casos. Por 

exemplo, a Corte afirmou que a posse da terra devia ser suficiente 

para que as comunidades indígenas que carecem de título escrito 

da propriedade da terra obtenham o reconhecimento oficial dessa 

propriedade e o conseguinte registo27. 
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A ideia de que os povos indígenas podem ter direitos, como o 

direito à propriedade, como direito coletivo, é coerente com o 

princípio da não discriminação e o direito à cultura. A Corte 

Interamericana e a Comissão de Direitos Humanos afirmaram, 

num bom número de casos, que os povos indígenas têm direitos 

coletivos de propriedade sobre as terras e sobre os recursos 

tradicionalmente utilizados. A Comissão Africana dos Direitos 

Humanos e dos Povos reconheceu os direitos coletivos às terras no 

caso Endorois28. 

4.7. O desenvolvimento com respeito pela sua 

cultura e identidade 

 

O conceito de desenvolvimento com respeito pela sua cultura e identidade 

reconhece que os povos indígenas podem avaliar o bem-estar das suas 

comunidades e a utilização apropriada das suas terras, territórios e recursos de 

uma forma diferente das comunidades não indígenas.  

 

Em muitos casos, o desenvolvimento nacional contribuiu para 

a destruição dos recursos naturais e da autonomia indígena e a 

perda dos seus sistemas de conhecimento. Os povos indígenas 

também encontraram problemas ao tentar manter as suas 

estratégias e prioridades sobre as suas terras, territórios e recursos 

naturais, pois as suas culturas e identidades são vistas como 

obstáculos para o progresso. O desenvolvimento com respeito pela 

sua cultura e identidade caracteriza-se por uma abordagem 

abrangente que procura basear-se sobre os direitos coletivos, a 

segurança e um maior controlo e autogestão das terras, territórios 

e recursos. 

A Declaração proporciona um contexto normativo amplo para 

promover o desenvolvimento com respeito pela sua cultura e 

identidade nos artigos 3 e 32. O artigo 32, principalmente, afirma 

que os povos indígenas têm direito a determinar o seu próprio 

desenvolvimento e elaborar as suas próprias prioridades e 

 
27 Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso da comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni 

vs Nicarágua, decisão de 13 de agosto de 2001, par. 151. 
28 Comissão Africana, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group 

International pela comunidade Enderois vs Kenya, 276/3003 de 4 de fevereiro de 2010. 
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estratégias para o desenvolvimento ou uso das suas terras e 

recursos. Intrínseco ao exercício da autodeterminação é o direito 

dos povos indígenas em manter as suas próprias instituições 

representativas e que essas instituições sejam respeitadas e 

consultadas pelos Estados e pelas empresas. O conhecimento 

tradicional e a linguagem são elementos fundamentais no 

desenvolvimento com respeito pela sua cultura e identidade e 

pelos interesses dos povos indígenas. Os conhecimentos e a 

experiência devem estar no centro das metodologias quando é 

construído o conhecimento sobre os povos indígenas29. 

5. ESTATUTO JURÍDICO DA DECLARAÇÃO 

A Declaração foi adotada através da resolução 61/295 da 

Assembleia Geral da ONU. Ao contrário dos tratados ou das 

convenções, as declarações não criam obrigações juridicamente 

vinculativas aos Estados. No entanto, a Declaração reflete e 

baseia-se nas normas de direitos humanos de aplicação geral, 

interpretadas e aplicadas pelas Nações Unidas e pelos órgãos 

regionais em virtude de tratados, assim como nas normas 

propostas pela Convenção Nº 169.  

 

Argumenta-se que a Declaração não dá aos povos indígenas uma série de direitos 

humanos especiais ou novos. As normas assinadas na Declaração têm um carácter 

essencialmente corretivo, procurando remediar os obstáculos sistémicos e a 

discriminação que os povos indígenas têm enfrentado em relação ao usufruto dos 

seus direitos humanos básicos. A partir desta perspetiva, as normas da Declaração 

ligam as obrigações vigentes dos Estados em virtude de outros instrumentos de 

direitos humanos30. 

 

Como indicado anteriormente, os direitos dos povos 

indígenas baseiam-se nos instrumentos internacionais de direitos 

humanos. As disposições do Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP), o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial (CERD) são particularmente relevantes para 

 
29 As Constituições da Bolívia e do Equador identificam modelos de desenvolvimento à volta do 

conceito de bem viver. 
30 Cf Informe del Relator Especial, James Anaya, (2010), A/HRC/15/37, par. 82. 



Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis 
 

221 

 

os povos indígenas. Os órgãos dos tratados fornecem 

interpretações gerais dos direitos e a aplicação das convenções de 

direitos humanos, que podem ser aplicadas aos povos indígenas 

nos seus relatórios e recomendações. 

O Comité dos Direitos da Criança, por exemplo, adotou um 

comentário geral sobre os direitos das crianças indígenas e fez 

referência à Declaração da ONU na sua análise dos relatórios 

estatais31. O Comité de Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

também fez referência ao artigo 1 em relação ao usufruto eficaz 

dos povos indígenas dos seus direitos às terras ancestrais e aos 

recursos naturais. O Comité aprovou um comentário geral sobre a 

não discriminação em relação aos direitos económicos, sociais e 

culturais que é relevante para os povos indígenas32. Também 

adotou um comentário geral sobre o direito a participar na vida 

cultural que contém diversos textos sobre os povos indígenas e 

afirmou que os direitos reconhecidos na Declaração da ONU sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas33 estão relacionados com o mesmo 

direito territorial à identidade cultural, utilizando a linguagem da 

Declaração sobre o direito dos povos indígenas em possuir e 

controlar as suas terras, territórios e recursos e fez finca-pé em 

que os Estados têm de respeitar o princípio do consentimento livre, 

prévio e informado dos povos indígenas em todas as questões que 

afetem os seus direitos.  

 

A Declaração é agora apoiada universalmente. No momento da sua aprovação, a 

Declaração foi apoiada pela maior parte dos Estados, com apenas quatro votos 

contra (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos) e 11 abstenções. Os 

quatro Estados que votaram contra a Declaração inverteram a sua posição para dar 

o seu apoio à mesma. A Colômbia, o único país da América Latina que se absteve 

também acabou por dar o seu apoio. Isto sugere um consenso internacional sobre 

a expressão normativa dos direitos dos povos indígenas numa forma coerente com 

as normas internacionais de direitos humanos. A constante referência à Declaração 

no processo da Revisão Periódica Universal é o testemunho deste consenso 

internacional. 

 

 
31 Comité dos Direitos da Criança, Recomendação Geral 11, 2009. 
32 Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Recomendação Geral 20, (Não 

discriminação), 2009.  
33 Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Recomendação Geral 21, 2009. 
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Por último, as reuniões sobre a Declaração contam com a 

participação de milhares de delegações governamentais e 

indígenas e com diversos especialistas, o que representou que, 

pelo menos entre os próprios povos indígenas, existe um 

sentimento de posse do documento e a convicção de que foi obtido 

através de um processo legítimo de negociação. 

6. MECANISMOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS 

Como afirmado anteriormente, o primeiro órgão das Nações 

Unidas a tratar exclusivamente com questões sobre os povos 

indígenas foi o Grupo de Trabalho para Povos Indígenas. 

 O Grupo de Trabalho reuniu-se de 1982 a 2006, quando foi 

abolido como parte da reforma do sistema de direitos humanos. 

Nessa altura foi considerado como o mecanismo principal para os 

povos indígenas e contribuiu com diversos estudos e reuniões de 

especialistas que ajudaram a criar uma maior compreensão das 

questões-chave. Propôs iniciativas aos órgãos principais, incluindo 

a proposta de proclamar um Ano Internacional dos Povos 

Indígenas (celebrado em 1993) e um Fundo de Contribuições 

Voluntárias para os Povos Indígenas, para ajudar os povos 

indígenas com as viagens às reuniões relevantes das Nações 

Unidas34. Este último foi criado em 1985 e continua a arrecadar 

fundos para ajudar os representantes indígenas que assistem a 

sessões do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas e do 

Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

Uma década depois da criação do Grupo de Trabalho, os povos 

indígenas já começavam a aumentar a sua visibilidade 

internacional. 

A presença de grandes delegações dos povos indígenas nas 

duas conferências mais importantes do mundo - a Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 

1992) e a Conferência Mundial de Direitos Humanos (Viena, 1993) 

– garante a sua inclusão nas recomendações resultantes. No caso 

 
34 Mas informação sobre o Fundo Voluntário está disponível na página do Alto Comissariado de 

Direitos Humanos 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/PIndigenas/FondoPIndigenas/Paginas/Fondopoblacionesindigenas.aspx 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/PIndigenas/FondoPIndigenas/Paginas/Fondopoblacionesindigenas.aspx
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da Conferência do Rio, a Convenção sobre a Diversidade Biológica 

que foi aprovada incluiu referências às comunidades indígenas. Na 

Conferência de Viena, os povos indígenas foram recompensados 

com uma série de recomendações, entre elas a proposta de que a 

Assembleia Geral proclamasse uma década internacional dos povos 

indígenas do mundo (finalmente aprovada de 1995 a 2004), 

considerasse a possibilidade de um Fórum Permanente sobre 

Questões Indígenas e reforçasse a proteção dos direitos humanos 

dos povos indígenas. 

6.1. Relator Especial 

A exposição pública de violações de direitos humanos no 

Grupo de Trabalho levou os governos a procurar formas mais 

convencionais de canalizar as queixas e reduzir a pressão sobre 

eles nestas sessões anuais. A decisão de criar um relator especial 

sobre os direitos humanos e sobre as liberdades fundamentais dos 

indígenas, foi discutida pela primeira vez em 2000 e finalmente foi 

confirmada em 2001 e defendida por dois governos da América 

Latina - México e Guatemala - ambos conhecidos pelos seus maus 

tratos aos povos indígenas no país. Talvez as modestas mudanças 

democráticas em ambos os países estimulassem o desejo de 

melhorar a sua imagem internacional. Em todo o caso a Comissão 

de Direitos Humanos adotou a decisão de nomear um relator 

especial. 

 

Os relatores especiais da Comissão de Direitos Humanos -agora do Conselho de 

Direitos Humanos- têm a obrigação de receber as denúncias de violações de 

direitos humanos e comunicar com os governos para tentar resolvê-las. São feitas 

visitas oficiais aos países a convite dos governos e apresentadas recomendações 

para a melhoria dos direitos humanos, tanto para o Estado em questão, como para 

o Conselho, além disso, também são investigados alguns temas de interesse e 

partilhadas as descobertas com os governos. 

 

O facto dos povos indígenas terem uma pessoa dedicada a 

transmitir as suas preocupações aos governos nos casos de 

supostas violações de direitos humanos é, sem dúvida alguma, um 

progresso sobre a situação que prevalece no GTPI que 

repetidamente tem sido assinalado que carece de mandato para 

atuar sobre os estados apesar da gravidade dos abusos. Ao 

contrário dos comités que supervisionam os tratados de direitos 
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humanos, os relatores têm uma flexibilidade considerável na 

promoção dos direitos que não podem ser claramente definidos. O 

Relator Especial que ocupou esta posição antes da aprovação da 

Declaração era capaz de reconhecer direitos sobre a terra, 

baseando-se de que estes eram direitos que surgiam como um 

consenso internacional e regional35. O atual titular conseguiu 

transformar o mandato para ser capaz de ter um papel de 

arbitragem entre os Estados e os povos indígenas, baseando-se 

dos artigos da Declaração que foram aprovados por todos os 

Estados membros da ONU e, desta forma, contribuir 

potencialmente para a resolução pacífica do conflito.  

O segundo comentário serve para destacar as limitações do 

Relator Especial. A eficácia do mandato depende da vontade dos 

Estados em aplicar as conclusões e recomendações feitas para 

combater a discriminação e as desvantagens dos povos indígenas, 

principalmente em relação às propostas feitas nos seus relatórios.  

É evidente que os Estados democráticos podem ser tão 

desafiantes como os países onde o sistema político dá pouca 

atenção aos processos participativos ou a qualquer crítica feita pela 

comunidade internacional. No caso da visita oficial do Relator a 

Nova Zelândia em 2005, por exemplo, o governo recusou as suas 

recomendações e considerou que tinham desenvolvido 

mecanismos de consulta para os Maorís, uma legislação 

progressista e instituições de direitos humanos muito respeitadas e 

que tinha várias pessoas indígenas em posições de alto nível36. 

Noutro exemplo, relacionado com a construção de uma instalação 

hidrelétrica que afeta o Ngobe Bugle no Panamá, o governo 

argumentou que a sua política energética era coerente com os 

esforços mundiais para combater a mudança climática e que a 

energia gerada destinava-se a desenvolver a indústria, postos de 

trabalho e elevar o nível de vida37. A aplicação efetiva das 

recomendações viáveis para a melhoria, é a prova de que o Relator 

Especial ou qualquer outro dos mecanismos de garantia de direitos 

 
35 O primeiro Relator Especial era Rodolfo Stavenhagen (México) entre 2001 e 2007. O mandato 

do segundo Relator James Anaya (Estados Unidos) começou em 2008 e terminou em 2013. 
36 Informe del Relator Especial, E /CN.4/2006/78/Add.3 (2006). 
37 Informe del Relator Especial, A/HRC/12/34/Add.5 (2009). 
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humanos da ONU funciona e, sobre isto, “o júri ainda está a 

deliberar”. 

6.2. Foro Permanente sobre as Questões 

Indígenas 

A recomendação feita pela Conferência Mundial de Direitos 

Humanos de 1993 a considerar a possível criação de um fórum 

permanente para os povos indígenas foi impulsionada, pelo menos 

do lado dos povos indígenas, pelo desejo de ter um melhor e mais 

direto acesso aos órgãos das Nações Unidas ao mais alto nível e, 

portanto, de estar mais perto da tomada de decisões38.  

Depois de doze anos do Grupo de Trabalho, os 

representantes indígenas também queriam ter um papel mais 

ativo, de preferência, como membros e não como observadores. 

As discussões sobre o novo órgão proposto não foram fáceis. 

Embora seja uma proposta promovida principalmente pela 

Dinamarca, que a propõe como o futuro dos povos indígenas nas 

Nações Unidas, muitos estados eram indiferentes ou pensavam 

que o GTPI já era suficiente ou opuseram-se violentamente, como 

o Bangladesh, a Índia e os Estados Unidos. Inclusive os povos 

indígenas, em algumas regiões, não estavam convencidos do 

intuito da recomendação, por medo de uma conspiração para 

privá-los do GTPI que tinham até à data. 

Num seminário celebrado em Copenhaga, em 1995, em 

relação ao fórum proposto, surgiu uma forte oposição de vários 

países da Ásia, apesar de ter sido concluído com um gesto de 

aceitação relutante para continuação das discussões. Uma nova 

reunião em Santiago do Chile, em 1997, conseguiu o apoio de 

muitos dos estados latino-americanos. Outras duas reuniões 

organizadas pela Comissão de Direitos Humanos em 1999 e 2000, 

precedidas por um relatório do Secretário-geral, que parecia 

indicar o valor de um novo órgão destinado a promover as 

questões indígenas, levaram à decisão da Comissão e do Conselho 

Económico e Social de criar o Fórum Permanente sobre as 

Questões Indígenas, que realizou a sua primeira reunião em Nova 

 
38 Conferência Mundial de Direitos Humanos, Viena, 1993, A/CONF/157/23, par. 23 – 32. 
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Iorque em 2002, um ano depois da inauguração do mandato do 

Relator Especial sobre os povos indígenas39. 

O Fórum Permanente, tal como surgiu das discussões, foi 

criado como um órgão assessor do Conselho Económico e Social, 

com o mandato de considerar todas as questões relacionadas com 

os povos indígenas, incluindo o desenvolvimento, a educação, a 

cultura, a saúde e os direitos humanos e de contribuir para a 

coordenação das agências da ONU e das organizações em relação 

aos povos indígenas. Ficou acordado que o número de membros 

seria de 16 especialistas independentes, oito eleitos pelos governos 

e oito eleitos pelo Presidente do Conselho Económico e Social, com 

base numa lista de candidatos apresentados pelos próprios povos 

indígenas40. 

A primeira sessão do Fórum Permanente, em 2002, foi um 

sucesso. Vinte anos depois dos povos indígenas começarem o seu 

percurso pela ONU, tinha sido conseguido o que outros 

intervenientes da sociedade civil apenas tinham podiam invejar - 

um órgão de elevado nível para discutir as suas preocupações, 

uma sociedade dominada pelos seus próprios representantes e 

com uma alta visibilidade na Sede das Nações Unidas. Agora, dez 

anos depois, o órgão está constituído como a instituição por 

excelência para as questões indígenas e atrai, no seu período de 

sessões anual de duas semanas, mais de mil participantes, criando 

um espaço de debate sobre todos os temas de relevância: 

mudança climática, objetivos de desenvolvimento do milénio, 

impacto das indústrias de mineração, terra e direitos sobre os 

recursos, etc. 

 

O mandato do Fórum está principalmente orientado para colaborar com os órgãos 

das Nações Unidas, principalmente com aqueles que estão em funcionamento no 

plano nacional para dar prioridade aos povos indígenas nos seus programas e fazer 

com que participem na sua elaboração e implementação. Em geral, os estados 

apoiam o Fórum e fazem-no, provavelmente, por uma boa razão: a sua abordagem 

está dirigida à direção e ao pessoal das agências da ONU. Ou seja, os governos não 

são objeto de análise, apenas aqueles que executam os programas da ONU e as suas 

agências. No entanto, poucos irão negar que o Fórum é um espaço novo e enérgico 

 
39 Pela história do processo de negociações sobre o Fórum Permanente, ver International Work 

Group on Indigenous Affairs, The Permanent Forum on Indigenous Issues, 2003. 
40 Ver resolução 2002/22 do Conselho Económico e Social. 
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 que os povos indígenas têm para expor as suas preocupações e composto em 

grande parte por membros pertencentes às suas próprias comunidades. 

 

6.3. Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas 

Em 2002 o estabelecimento do Relator Especial e do Fórum 

Permanente coloca em causa o valor de manter o GTPI. O projeto 

de declaração estava a ser tratado pelos governos, o Relator 

Especial podia agir sobre as denúncias de violações de direitos 

humanos e o Fórum era capaz de discutir todos os temas 

importantes para os povos indígenas. Além disso, os especialistas 

indígenas são agora a maior parte do número de membros do 

Fórum de 16 pessoas. O Grupo de Trabalho, perante a mudança 

de abordagem, tentou adaptar-se à pressão para ser mais 

inclusivo, no entanto, a sua natureza como órgão integrado 

exclusivamente por especialistas não indígenas já não respondia às 

necessidades dos tempos. Depois de 25 anos de serviço à causa 

indígena e de ter sido, muitas vezes, a pedra no sapato dos 

governos, foi eliminado em 2006 como parte da reorganização das 

instituições de direitos humanos da ONU. 

Na nova configuração, o Conselho de Direitos Humanos 

depende diretamente da Assembleia Geral. Muitos dos órgãos pré-

existentes foram mantidos de uma forma ou de outra - um comitê 

consultor de especialistas, os relatores especiais - e algumas 

inovações, entre as quais se destaca a Revisão Periódica Universal 

dos países em temas de direitos humanos.  

 

Depois de alguma resistência inicial, o novo Conselho estabeleceu o Mecanismo de 

Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, muito na linha do Grupo de 

Trabalho, composto por cinco especialistas, mas agora apenas com especialistas 

indígenas. Desenvolve uma sessão anual de uma semana completamente aberta a 

qualquer representação indígena.  

O seu mandato é limitado estritamente à elaboração de estudos temáticos e 

quando solicitado pelo Conselho41. Desta forma, já não toma conhecimento de 

denúncias públicas contra os governos propostas por representantes das 

comunidades indígenas. 

 

 
41 Resolução do Conselho de Direitos Humanos 6/36 de 14 de dezembro de 2007. 
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O Mecanismo de Especialista recebeu como primeira tarefa 

por parte do Conselho na sua reunião de 2008, a elaboração de 

um estudo sobre os povos indígenas e a educação. Desde então, 

tem produzido documentos sobre a participação dos povos 

indígenas na tomada de decisões e nos idiomas e na cultura e, 

mais recentemente, sobre o acesso à justiça (Mecanismo de 

Especialistas das Nações Unidas de 2009 e 2011). 

Não está clara a contribuição do Mecanismo de Especialistas 

no avance da causa dos povos indígenas. Apesar dos estudos 

serem adequados, acrescentam pouco à informação e à análise 

que normalmente se conhece. O Mecanismo não definiu o seu 

objetivo primordial, nem explorou o único ponto de pressão que 

tem como Fórum composto por especialistas indígenas com acesso 

direto aos governos no Conselho de Direitos Humanos. Assim, as 

instituições da ONU desenvolvem-se lentamente e, sem dúvida 

alguma, existem expectativas de que o Mecanismo de Especialistas 

possa definir-se a si próprio e contribuir para o que ainda é uma 

presença efetiva de indígenas nas Nações Unidas. 

7. CONCLUSÃO 

Em 2014, a Assembleia Geral será anfitrião de uma 

Conferência Mundial dos Povos Indígenas. Apesar do título talvez 

ser maior do que a reunião de um dia que realmente vai 

acontecer, cria uma oportunidade para avaliar mais de três 

décadas de participação dos povos indígenas nas Nações Unidas. 

2014 também é o ano da celebração da Segunda Década 

Internacional dos Povos Indígenas do Mundo (2005 - 2014), que 

renovou os esforços do sistema das Nações Unidas para conseguir 

uma melhoria nas vidas dos povos indígenas, reconhecidos como 

um dos grupos mais marginados da sociedade. 

Existe alguma complacência entre os povos indígenas que 

estiveram ativos a nível internacional nos últimos anos pelas 

adaptações institucionais que a ONU fez para se acomodar a eles, 

assim como pelo importante reconhecimento dos direitos dos 

povos indígenas realizado através da adoção da Declaração. E a 

Conferência será uma expressão de tal complacência. 

Além disso, a Conferência Mundial dos povos indígenas terá 

representação dos órgãos de alto nível da Nações Unidas, como o 
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Fórum Permanente, o Mecanismo de Especialistas e a Junta de 

Síndicos do Fundo de Contribuições Voluntárias para as Populações 

Indígenas e o Relator Especial, que também é uma pessoa 

indígena. Na reunião também estarão presentes delegados 

indígenas e ativistas não indígenas para celebrar o que é 

certamente uma conquista.  

No entanto, seria lamentável se também não se encontrasse 

nesse fórum um momento para a autocrítica entre os povos 

indígenas presentes e inclusive entre os estados que assumiram a 

liderança sobre a questão nos últimos anos. 

As condições dos povos indígenas melhoraram 

significativamente nos últimos anos? Será que as mudanças 

normativas e institucionais que têm acontecido nas Nações Unidas 

foram assim tão importantes para as comunidades, a maioria das 

quais pouco conscientes delas ou de ações de um grupo 

relativamente pequeno de representantes indígenas nas Nações 

Unidas? Será que vale a pena o alarido, as viagens internacionais e 

as despesas generosas para incentivar a criação de uma espécie de 

elite indígena cada vez mais distanciada da vida dos povos 

indígenas nas suas comunidades? Para uma verdadeira mudança 

acontecer, o ativismo indígena tem de se afastar do cenário 

internacional e voltar a trabalhar para a implementação de 

medidas tanto a nível nacional como a nível local? Será que não é 

o sucesso internacional dos povos indígenas algo que o diferencia e 

que pode minar a solidariedade com outros grupos socialmente 

desfavorecidos à procura de justiça?  

Depois de 30 anos nas Nações Unidas, existem tantas 

perguntas por resolver como povos indígenas a começar a sua 

viagem através do sistema internacional. 
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Diversidade cultural, como é pensada 

em seu país? Qual a consideração 

oferecida aos grupos étnicos em seu 

país? 

Identifique como os povos indígenas se 

organizam em seu país. Quais as 

demandas que são encaminhadas pelos  

movimentos indígenas? 

 

10 
MOVIMENTOS, POVOS & CIDADANIAS 

INDÍGENAS: INSCRIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS E  

DIREITOS ÉTNICOS NA AMÉRICA LATINA1 

 

Jane Felipe Beltrão 

Assis da Costa Oliveira 

Universidade Federal de Pará 

 

1. CIDADANIA INDÍGENA: ESPAÇO DE INS/ 

CONSTITUIÇÃO DE MARCADORES SOCIAIS 

Nas últimas décadas, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai modificaram as 

normas nacionais para inclusão de 

instrumentos jurídicos internacionais de 

reconhecimento à diversidade cultural,*2 

pressionados que foram pelo protagonismo 

indígena que cresceu no continente, desde os 

anos 70 do século passado, quando as 

manifestações em favor dos direitos indígenas 

eram formuladas por intermédio de aliados dos 

movimentos indígenas*, dada as condições 

políticas de exceção vividas pela América 

Latina, onde golpes militares derrubaram dirigentes legitimamente 

eleitos e instauraram regimes ditatoriais. 

 
1 Uma primeira versão das ideias que, ora se apresentam, pode ser consultada em: BELTRÃO,  

Jane Felipe; OLIVEIRA, Assis da Costa. “Povos Indígenas e Cidadania: inscrições constitucionais 

como marcadores sociais da diferença na América Latina”, Revista de Antropologia (USP. 

Impresso), v. 53, 2010, pp. 716-744. 
2 O asterisco remete à importância do termo e aos guias para professores e estudantes, pois 

devem ser utilizados de forma correta em argumentações sobre direitos indígenas. 



 

232 

Movimentos, povos & cidadanias indígenas 

Povos indígenas, quem são? Como 

vivem? Em seu país, quais os direitos 

políticos que possuem? 

Etnocídio, há casos de grupos étnicos 

em seu país que foram forçados, por 

conta da colonização, a abandonar suas 

tradições culturais? 

 

Há ocorrências registradas de Genocídio 

no país que você mora? Quais? Que 

ações dos colonizadores e do estado 

podem ser chamadas etnocídio? Confira, 

também, atrocidades em massa, 

crimes contra a humanidade e 

limpeza étnica. 

 

Entre as graves situações, em 1964 João Goulart, presidente 

do Brasil, foi deposto pelos militares que permaneceram no poder 

até 1985. Na Argentina, em 1966, os militares golpearam o 

presidente Arturo Illia e governaram o país com mão de ferro por 

sete anos e, em 1973, Salvador Alhende foi deposto pelo golpe 

militar e o Chile experimentou a mais sanguinária ditadura das 

Américas.  

À época, os antropólogos que trabalhavam há algum tempo 

entre os povos indígenas*3 e o Conselho 

Mundial de Igrejas via programa de Combate ao 

racismo denunciaram a partir de informes 

científicos e experiência pessoal o etnocídio* e o 

genocídio* dos povos indígenas na Latino-

América. Alguns documento, elaborados e 

divulgados, entre os anos 70 e 80 do século XX, 

merecem destaque dada a importância no 

contexto social latino americano, a saber: a 

Declaration sobre Etnocidio (1970) divulgada 

durante Congresso dos Americanistas realizado 

em Lima-Peru; a Declaração de Barbados 

(1971); em 1973, vem a lume Y-Juca-Pirama o 

índio:  

aquele que deve morrer, documento sobre a situação 

dos povos indígenas no Brasil;4 em 1974, foram 

divulgados os Acuerdos de Chiapas no México e o 

 
3 se definen como aquellos grupos sociales y humanos, identificados en términos culturales y que 

mantienen una continuidad histórica con sus antepasados, desde la época anterior a la llegada a 

este continente de los primeros europeus. Esta continuidad  histórica se advierte en las formas de 

organización, en la cultura propia, en la auto identificación que estos pueblos hacen de sí mismos 

y en manejo de un idioma cuyos orígenes son prehispánicos. Estos pueblos se conocen en 

nuestros países porque mantienen formas de vida y de cultura que los distinguen del resto de la 

sociedad, y han estado subordinados y marginados tradicionalmente por estructuras económicas, 

políticas y sociales discriminatorias, que prácticamente los han mantenido en condición de 

ciudadanía  de segunda clase, a pesar en que las legislaciones, formalmente, los indígenas tienen 

los mismos derechos que tienen los no indígenas. Pero, en la realidad, esta ciudadanía es como 

imaginaria, porque siguen sufriendo de formas estructurales de discriminación, de exclusión social, 

de marginación.” (Stavenhagen, 2011: 25.) 

4 Sobre o assunto consultar: OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de & FREIRE, Carlos Augusto da 

Rocha. A Presença Indígena na Formação do Brasil. Vol. 2. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu 

Nacional, 2006. Disponível em http://www.laced.mn.ufrj.br/trilhas/. 

http://www.laced.mn.ufrj.br/trilhas/
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Pacificação é o processo de 

aproximação dos povos indígenas, 

conhecido pelo cerco que produziu em 

torno dos grupos diferenciados e, a ação 

não tem a ver com a paz, pelo menos no 

Brasil, onde se cunha o termo. Como o 

processo ocorre no seu país de origem? 

testemunho de Simeón Jiménes Turón, líder 

Ye’cuana, denominado Algunas Reflexiones sobre la 

lucha del Indigena Americano.5  

Nos documentos e testemunhos as questões mais candentes 

são: (1) o desrespeito aos Direitos Humanos (especialmente, pelo 

ultraje de mulheres e crianças sob diversas formas); (2) a invasão 

“gradual” e o despojo das terras indígenas (invasão, saque, roubo, 

vendas não legais); (3) o etnocídio e o genocídio avassaladores 

que produziram “morte cultural” e destruição 

de valores sob a égide da “pacificação”*, 

transformação, imposição de valores 

hegemônicos; (4) o extermínio físico procedido 

por meio da extinção física, biológica das 

sociedades indígenas por meio de 

enfermidades e epidemias provocadas 

intencionalmente ou não; e (5) o ultraje aos Direitos Humanos, via 

legislação de exceção, restando aos movimentos sociais buscar 

apoio em documentos internacionais ou fazer sistemáticas 

denúncias contra as ocorrências.  

Os anos 70 e 80 do século passado, correspondem ao 

“império de manifestos e abaixo assinados e testemunhos, como 

forma de denunciar,  protestar, e chamar a atenção das 

autoridades internacionais, pois dentro dos diversos países nada se 

conseguia, especialmente no Cone Sul. 

Momento referente a dita integração nacional, no Brasil, com 

malha viária que violava os territórios indígenas para “preencher 

espaços supostamente “vazios” na Amazônia. Entre os muitos 

empreendimentos temos Belém-Brasília; BR 80; Manaus-

Caracaraí; Perimetral Norte, entre tantas vias e rodovias 

produzindo o agravamento das situações coloniais internas, 

culminando com a construção da Transamazônica (BR 230) que 

rasga o Brasil do oriente para o ocidente permitindo o livre acesso 

 
5 Conferir: COLOMBRES, Adolfo (org.). Por la liberation del indígena. Buenos Aires, Ediciones del 

Sol S/A, 1975;  SUESS, Paulo. Em defesa dos Povos Indígenas – documentos e legislação. São 

Paulo, Loyola, 1980; BEOZZO, José Oscar. Leis e Regimentos das missões – plítica indigenista no 

Brasil. São Paulo, Loyola, 1983 para ter em conta a diversidade das “declarações” em termos 

cronológicos e acesso aos comentários críticos sobre documentos e testemunhos. 
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Emancipação, no Brasil, durante os 

anos de chumbo, o Estado pretendeu 

“emancipar ” a revelia os povos 

indígenas, para se ver “livre ” das 

obrigações relativas à diversidade. 

Identifique situações semelhantes. 

 

Violação, no caso, refere-se ao 

desrespeito aos direitos étnicos. Você 

conhece casos de violação no país onde 

nasceu? Quais? Foram solucionados? 

a territórios, até então, pouco acessíveis e permitindo o acesso aos 

países vizinhos na porção ocidental da Amazônia. 

Considerando a possibilidade de semear a memória para que 

não cresça o esquecimento a partir do movimento das Mães da 

Praça de Maio, na Argentina, reproduz-se abaixo fragmento de 

texto escrito por Pedro Miguel e dirigido ao general Augusto 

Pinochet Ugarte.   

 

Nada pessoal... desejo-lhe, sinceramente, um julgamento justo, de acordo com o 

Direito e, na medida do possível, uma cela limpa, cômoda e digna. Tomara que 

ninguém bata no senhor, general, que ninguém o submeta a humilhações. Que não 

confisquem sua casa nem seu carro, nem destruam sua biblioteca. Que não tapem 

seus olhos nem o atire ao chão para dar-lhe chutes e coronhadas.  Que não o 

dependurem pelos polegares, nem lhes administrem descargas elétricas nos 

testículos, que não lhe arranquem a língua, que não afundem sua cara em um 

monte d’água e vômito nem o  asfixiem metendo sua cabeça num saco plástico, que 

não rebentem seus globos oculares, que não quebrem os ossos de suas mãos, que 

não introduzam ratos famintos em seu anus, que não o violem, nem o mutilem, nem 

o façam voar em pedaços com uma carga explosiva, que não dissolvam seu enterro 

a golpes de cassetetes, que não sequestrem seus irmãos, nem arranquem os 

mamilos de suas filhas. Quer dizer, general, oxalá não lhe façam nada do seus 

subordinados fizeram, sob suas ordens e responsabilidade, a milhares de chilenos e 

chilenas e a muitos outros cidadãos da Argentina, do Brasil, da Espanha, da França, 

da Alemanha, da Suécia... Não. Que organizem um julgamento justo e que sua cela 

esteja limpa e cômoda, onde possa passar seus últimos dias sem frio nem fome. Não 

é nada pessoal. É que, se a gente conseguir isso, general Augusto  

Pinochet Ugarte, a humanidade terá dado um grande passo para o reencontra-se 

consigo mesma.  

 

A forja dos anos anteriores possibilitou os crescimento dos 

movimentos indígenas na América Latina e permitiu a luta pela 

ins/constituição cidadã dos povos indígenas que implica na 

inscrição de marcadores sociais da diferença como conceitos 

jurídicos impressos na legislação, sobretudo no 

plano constitucional, que revelam maneiras de 

produzir e apresentar o discurso sobre a 

diversidade cultural, definindo as condições de 

possibilidade para utilização dos direitos para a 

emancipação* ou violação* às coletividades* 

indígenas.  

    

A situação sucede porque, nem sempre a 

noção de cidadania* adotada inclui o 
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Coletividades, coletivos e comunidades 

são denominações oferecidas aos povos 

indígenas localizados em determinados 

territórios. Você conhece outras 

denominações? 

Cidadania, pense no assunto de forma 

plural. Busque, compreender, também, 

dupla cidadania, etnocidadania, 

cidadania multicultural, entre outras. 

reconhecimento do direito de diferenciação 

legítimo que garanta a igualdade de condições 

constituinte de novos campos sociais e políticos 

que permitam aos povos indígenas ser cidadão 

pleno sem deixar de ser membro igualmente 

pleno de suas respectivas sociedades. A 

situação é particularmente difícil quanto mais 

nos aproximamos do limite das fronteiras 

nacionais que se tornam impertinentes e 

comprometem a livre autonomia dos povos indígenas.  

A cidadania, enquanto conjunto de direitos legitimados por 

determinada comunidade política, quando compreendida pelos 

valores liberais do nacionalismo – de direitos e deveres comuns a 

determinados indivíduos que partilham (supostamente) os mesmos 

símbolos e valores nacionais – e soberania estatal – de apropriação 

do tempo e do território aos ditames do poder central do Estado, 

fruto da reivindicação da soberania como instrumento de 

unificação do tempo-espaço e controle sobre os distintos grupos 

sociais – encontra limitações que não favorecem aos povos 

indígenas e que terminam, por vezes, produzindo a emergência de 

conflitos entre indígenas e não-indígenas em face de 

interpretações que comprometem os direitos coletivos dos povos 

indígenas.  

Entretanto, a constituição boliviana e equatoriana, em 

contraponto com as constituições argentina, brasileira, colombiana, 

chilena, paraguaia, peruana e uruguaia, deixa explícita não apenas 

a possibilidade do pluralismo jurídico*, mas indica como tornar 

possível a existência, de fato, de um estado plural, no qual a 

inscrição dos marcadores sociais da cidadania seja estruturada pela 

efetiva inclusão de vozes que jamais foram ouvidas, não como 

dissonantes, mas tão importantes quanto àquelas que sempre 

estiveram presente, o que acaba por garantir a revitalização da 

própria noção de cidadania, ou melhor, das cidadanias que possam 

coexistir num mesmo espaço político-territorial.  

Analisar a noção de cidadania presente nas cartas nacionais 

dos estados latino-americanos verificando os espaços de sintonia e 

de conflito com a livre determinação* tão necessária nos limites à 
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fronteira entre o Brasil e os países vizinhos, pois os territórios 

indígenas tradicionalmente desconhecem as linhas geopolíticas 

deste ou daquele estado nacional. 

2. CENÁRIOS DO CONSTITUCIONALISMO 

MULTICULTURAL LATINO-AMERICANO 

O fenômeno latino-americano denominado de movimento de 

constitucionalismo multicultural (Gregor Baríe, 2003) representa 

um cenário histórico aberto a partir da segunda metade da década 

de 1980 em que as reivindicações políticas e as mobilizações 

sociais dos povos indígenas encontraram (ou forçaram o encontro) 

de espaços institucionais em que o protagonismo das organizações 

e lideranças indígenas (em aliança com parceiros não indígenas 

estratégicos) pode reordenar as relações de poder até então 

existentes para aproveitar situações diversas de reformas ou 

criações de constituições para garantir a inclusão das 

reivindicações enquanto direitos constitucionais.  

Com isso, tem-se a definição do discurso constitucional como 

uma linguagem em disputa de significação, e, portanto, de 

instrumentalização pelos povos indígenas para modificação do 

papel do Estado, da sociedade e do mercado nas relações 

estabelecidas com as coletividades indígenas. Tal situação se 

insere num contexto mais amplo de mudanças sócio-institucionais 

ocorridas na década de 1980, cujas principais referências são: (1) 

a conjuntura proporcionada pelos processos de redemocratização 

dos países em contextos de ditadura militar ou guerra civil, (2) a 

ampliação da participação política; (3) o recrudescimento das 

condições socioeconômicas ante o advento do pacto neoliberal; e, 

(4) o desenvolvimento de sujeitos sociais como fontes de 

legitimação do locus sociopolítico e da constituição emergente de 

direitos às identidades coletivas. 

O avanço político produzido via formação dos movimentos e 

organizações indígenas, bem como a instrumentalização de 

tratados internacionais de Direitos Humanos – Convenção nº. 1696 

 
6 Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/node/292. No site da OIT-Escritório no Brasil, além 

do documento oficial em português é possível ler o documento em língua Ticuna, Terena e 

Guarani Kaiowá; e ouvi-lo em Terena e Guarani Kaiowá. 

http://www.oitbrasil.org.br/node/292
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Pan-indigenismo, como o movimento 

se expressa no lugar de onde você vem? 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1989, e, mais 

recentemente, da Declaração das Nações Unidas sobre Povos 

Indígenas (2007)7 – pressionaram o silêncio colonialista de 

algumas constituições latino-americanas frente à histórica exclusão 

do direito à diferença sob égide do discurso de afirmação do 

pluralismo jurídico, autonomia e sustentabilidade, centrados no 

direito ao exercício diferenciado dos direitos que encontrou na ideia 

de “cidadania multicultural”8 (Santos, 2003; Yrigoyen Fajado, 

2009) o espaço de luta pela articulação e potencialização mútua do 

reconhecimento e da redistribuição; da crítica ao caráter 

etnocêntrico da cidadania liberal e soberania política estatal; da 

superação formal do princípio da tutela pela 

instrumentalização local, nacional e 

internacional da categoria “indígena” como 

identidade política simbólica que articula, visibiliza e acentua as 

identidades étnicas de fato (Luciano, 2006) e o pan-indigenismo*.  

Assim, uma nova forma de entender e operacionalizar os 

direitos dos povos indígenas emerge com a promulgação da 

constituição guatemalteca, em 1986, considerada a primeira 

constituição multicultural latino-americana.9   

Desde então, 16 dos 20 estados nacionais latino-americanos 

revisaram ou promulgaram constituições com base no imperativo 

 
7 Disponível em: http://unicrio.org.br/docs/declaracao_direitos_povos_indigenas.pdf. Há inúmeras 

reproduções da declaração na WEB, mas esta para além da reprodução do texto há um conjunto 

de perguntas e respostas sobre o documento que auxilia a refletir sobre ele. No site da ONU no 

Brasil http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/documentos/ encontra-se um Guia de orientação das 

Nações Unidas no Brasil para denúncias de discriminação étnico-racial, instrumento interessante 

para conhecer os procedimentos em nível nacional e internacional. 
8 A ideia guarda correlação com as discussões de Marcelo Beckhausen (s/d) sobre Etnocidadania* 

que se refere às garantias constitucionais que acolhem as reivindicações dos movimentos 

indígenas sem que a condição de cidadão e membro de um grupo étnico prescinda da proteção 

aos direitos etnicamente diferenciados fato que requer sensibilidade jurídica  não-ocidental*, no 

sentido proposto por Geertz (1998); e, ainda, de Gersem dos Santos Luciano a respeito de 

Cidadania diferenciada* que implica em Dupla cidadania*, a qual compreende “... que os povos 

indígenas, além do usufruto dos direitos universais do cidadão brasileiro ou planetário, possuem 

também o usufruto de direitos específicos relativos à sua cultura, às tradições, aos valores, aos 

conhecimentos e aos ritos.”(2006: 89) 
9 Sobre a constitucionalização dos direitos internacionais dos povos indígenas e a incorporação no 

direito interno dos estados das garantias jurídicas internacionais, relativas aos povos indígenas, e 

as diversas implicações em sociedades consideradas multiculturais, consultar: Anaya, 2005; 

Marés, 2009; e Stavenhagen, 2008. 

 

http://unicrio.org.br/docs/declaracao_direitos_povos_indigenas.pdf
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/documentos/
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do nacionalismo multiculturalista.10  Por óbvio, a amplitude de 

normatização dos direitos indígenas varia conforme o contexto, 

relacionado não somente a participação de lideranças, movimentos 

e organizações indígenas nas assembleias constituintes, mas 

também a composição ideológica dos legisladores nacionais e 

mediação das pressões de empresas (nacionais e multinacionais), 

sociedades civis, agências de cooperação (organizações não 

governamentais (ONG’s), igrejas, universidades) e organizações 

internacionais e regionais (como as Nações Unidas e o Banco 

Mundial). 

Analisa-se a constitucionalização dos direitos coletivos dos 

povos indígenas em sete países latino-americanos (Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai) a fim de 

compreender os novos elementos da cidadania multicultural 

(Quadro1). 

 

Quadro 1. Cenários propícios aos direitos constitucionais dos povos 

indígenas 

CONSTITUIÇÕES DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 

Argentina Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a 

su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 

comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias 

de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular 

la entrega de otras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 

transmisible ni susceptible de gravámenes o 

embargos. Asegurar su participación en la gestión 

referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afecten. Las provincias pueden 

ejercer concurrentemente estas atribuciones. (Art. 

75, inc. 17). Dictar leyes que protejan la identidad y 

pluralidad cultural, la libre creación y circulación de 

las obras del autor; el patrimonio artístico y los 

espacios culturales y audiovisuales (Art. 75, inc. 19). 

 
10 De acordo com Gregor Barié (2003) os países centroamericanos e sulamericanos que possuem 

normas constitucionais específicas para assegurar direitos coletivos dos povos indígenas são: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela. Por outro lado, os que não a 

possuem são: Belize, Chile, Suriname e Uruguai. Apesar da distância temporal para com o 

presente ano (2009), os dados continuam válidos, com o acréscimo de que o Chile, em março de 

2009, ratificou a Convenção no. 169 da OIT.     
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Brasil 

Educação em nível de ensino fundamental de caráter 

bilíngue e intercultural aos povos indígenas (art. 210, 

§2º). Protege manifestações das culturas indígenas 

(art. 215, §1°). Reconhece aos povos indígenas a 

organização social, costumes, línguas e direitos 

originários sobre terras que tradicionalmente ocupam 

(art. 231, caput). Direito a consulta aos povos 

indígenas para autorização de aproveitamento de 

recursos hídricos, energéticos e minerais situados em 

seus territórios (art. 231, §3º). Capacidade civil plena 

e legitimidade ativa individual e coletiva para 

ingressar em juízo. (art. 232).  

Chile 

Es deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por esta 

Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes (Art. 5º).  

Colômbia 

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación colombiana (Art. 7º). La 

enseñanza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe (Art. 

10º). Los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, 

las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que determine la ley, 

son inalienables, imprescriptibles e inembargables 

(Art. 63). Las (sic) integrantes de los grupos étnicos 

tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural (Art. 68). Los tratados 

y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y 

que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 

interpretarán de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Colombia (Art. 93). Los Partidos y Movimientos 

Políticos que habiendo obtenido su Personería Jurídica 

como producto de la circunscripción especial de 

minorías étnicas podrán avalar candidatos sin más 

requisitos que su afiliación a dicho partido, con una 

antelación no inferior a un año respecto a la fecha de 

la inscripción (Art. 108). El Senado de la República 

estará integrado por cien miembros elegidos en 

circunscripción nacional.  Habrá un número adicional 

de dos senadores elegidos en circunscripción nacional 

especial por comunidades indígenas. La 

Circunscripción Especial para la elección de senadores 

por las comunidades indígenas se regirá por el 

sistema de cuociente electoral (Art. 171). La Cámara 

de Representantes se elegirá en circunscripciones 

territoriales, circunscripciones especiales y una 
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circunscripción internacional. La ley podrá establecer 

una circunscripción especial para asegurar la 

participación en la Cámara de  Representantes de los 

grupos étnicos y de las minorías políticas. Mediante 

esta circunscripción se podrán elegir hasta cuatro 

representantes (Art. 176).  

Paraguai 

Esta Constitución reconoce la existencia de los 

pueblos indígenas, definidos como grupos de culturas 

anteriores a la formación y organización del Estado 

paraguayo (Art. 62). Queda reconocido y garantizado 

el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a 

desarrollar su identidad étnica en el respectivo 

hábitat. Tiene derecho, asimismo, a aplicar 

libremente sus sistemas de organización política, 

social, económica, cultural y religiosa, al igual que la 

voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias 

para la regulación de la convivencia interior siempre 

que ellas no atenten contra los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución. En los 

conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el 

derecho consuetudinario indígena (Art. 63).  Los 

pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad 

comunitaria de la tierra, en extensión y calidad 

suficientes para la conservación y el desarrollo de sus 

formas peculiares de vida (Art. 64). Se garantiza a 

los pueblos indígenas el derecho de participar de la 

vida económica, social, política y cultural del país, de 

acuerdo con sus usos consuetudinarios, ésta 

Constitución y las leyes nacionales (Art. 65). El 

Estado respetar‡ las peculiaridades culturales de los 

pueblos indígenas especialmente en lo relativo a la 

educación formal. Se atenderá, además, a su defensa 

contra la regresión demográfica, la depredación de su 

hábitat, la contaminación ambiental, la explotación 

económica y la alienación cultural (Art. 66). Los 

miembros de los pueblos indígenas están exonerados 

de prestar servicios sociales, civiles o militares, así 

como de las cargas públicas que establezca la ley 

(Art. 67). La enseñanza en los comienzos del proceso 

escolar se realizar en la lengua oficial materna del 

educando. Se instruir asimismo en el conocimiento y 

en el empleo de ambos idiomas oficiales de la 

República. En el caso de las minorías étnicas cuya 

lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir 

uno de los dos idiomas oficiales (Art. 77). El Paraguay 

es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas 

oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá 

las modalidades de utilización de uno y otro. Las 

lenguas indígenas, así  como las de otras minorías, 

forman parte del patrimonio cultural de la Nación 

(Art. 140). 
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Peru 

A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 

protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

Todo  peruano  tiene  derecho  a  usar  su  propio  

idioma  ante  cualquier autoridad  mediante  un  

intérprete. (Art. 2º, 19). El  Estado  garantiza  la  

erradicación  del  analfabetismo.    Asimismo  

fomenta  la educación  bilingüe  e  intercultural,  

según  las  características  de  cada  zona.  Preserva  

las  diversas  manifestaciones  culturales  y  

lingüísticas  del  país.  Promueve la integración 

nacional (Art. 17). Las Comunidades Campesinas y 

las Nativas tienen existencia legal y son personas 

jurídicas. Son  autónomas  en  su  organización,  en  

el  trabajo  comunal  y  en  el  uso  y  la  libre 

disposición de sus tierras, así como en lo económico y 

administrativo, dentro del marco que la ley establece. 

La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo 

en el caso de abandono previsto en el artículo 

anterior.  El  Estado  respeta  la  identidad  cultural  

de  las  Comunidades  Campesinas  y Nativas (Art. 

89).   

Uruguai Não contém.  

 

Para Raquel Yrigoyen Fajardo (2006), a incorporação das 

reivindicações indígenas às constituições nacionais latino-

americanas via discurso do multiculturalismo e ratificação de 

tratados internacionais possibilitou: (1) o reconhecimento do 

caráter pluricultural do Estado e da nação por meio da 

implementação do direito à identidade étnica e cultural; (2) o 

reconhecimento da igual dignidade das culturas, rompendo com a 

superioridade institucional da cultura ocidental; (3) a afirmação 

dos povos indígenas como sujeitos políticos com direito à 

autonomia e autodeterminação do controle de suas instituições 

políticas, culturais, sociais e econômicas; (4) o reconhecimento de 

diversas formas de participação, consultas e representação direta 

dos povos indígenas; (5) o reconhecimento do Direito 

(consuetudinário) indígena e jurisdição especial.      

A cidadania plena dos povos indígenas estaria, em tese, 

efetivada pela reunião de garantias constitucionais de proteção e 

promoção da diversidade cultural, autonomia política e pluralismo 

jurídico.  
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Reflita sobre a situação do Pós-

colonialismo em seu país. Quem são os 

autores que tratam do assunto? 

No entanto, o potencial emancipatório da cidadania é limitado 

(Quadro 2) ou, por vezes, desconsiderado, diante de dilemas 

jurídicos, políticos, econômicos e sociais que 

sinalizam o fato das relações coloniais internas 

de cada país situarem-se menos pelo contexto 

do pós-colonialismo* – no qual as constituições 

seriam bandeiras de luta e vanguardas retóricas – do que pela 

emergência do neocolonialismo, no sentido de transfiguração de 

velhos embates.  

 

Quadro 2. Das limitações dos direitos constitucionais dos 

povos indígenas 

CONSTITUIÇÕES 
LIMITAÇÕES AOS DIREITOS DOS POVOS 

INDÍGENAS 

Argentina 

El Gobierno federal sostiene el culto católico 

apostólico romano (Art. 2º). El Gobierno federal 

fomentará la inmigración europea (Art. 25). 

Corresponde al Congreso [Delega ao Congresso 

Nacional o reconhecimento dos direitos coletivos dos 

povos indígenas] (Art. 75, caput) 

Brasil 

Língua portuguesa como idioma oficial (art. 13). 

União legisla privativamente sobre populações 

indígenas (art. 22, XIV). Congresso Nacional possui 

competência exclusiva para autorizar, em terras 

indígenas, a exploração e o aproveitamento de 

recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 

minerais (art. 49, XVI). Aos juízes federais compete 

processar e julgar disputas sobre direitos indígenas 

(art. 109, XI). Função institucional do Ministério 

Público de defender judicialmente os direitos e 

interesses das populações indígenas (art. 129, V). 

Chile 

La familia és el núcleo fundamental de la sociedad. El 

Estado reconoce y  

ampara a los grupos intermedios a través de los 

cuales se organiza y estructura la sociedad y les 

garantiza la adecuada autonomía para cumplir  

sus propios fines específicos. (Art. 1º). El ejercicio de 

la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana (Art. 5º). Ninguna magistratura, ninguna 

persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni 

aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 

autoridad o derechos que los que expresamente se 

les hayan conferido en virtud de la Constitución o las 

leyes (Art. 7º). 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile 

no hay persona ni grupo privilegiados (Art. 19, 1). La 
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libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que 

las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el 

orden público y la seguridad nacional (Art. 19, 11) El 

Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, 

inalienable e imprescriptible de todas las minas, 

comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas 

metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e 

hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con 

excepción de las arcillas superficiales, no obstante la 

propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre 

los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas 

(Art. 19, 24). Todo habitante de la República debe 

respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los 

chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la 

patria, de defender su soberanía y de contribuir a 

preservar la seguridad nacional y los valores 

esenciales de la tradición chilena (Art. 22). Los 

grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes 

que hagan mal uso de la autonomía que la 

Constitución les reconoce, interviniendo 

indebidamente en actividades ajenas a sus fines 

específicos, serán sancionados en conformidad a la 

ley (Art. 23).  La ley orgánica constitucional 

respectiva establecerá las modalidades y formas que 

deberá asumir la participación de la comunidad local 

en las actividades municipales (Art. 118). 

Colômbia 

El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 

primacía de los derechos inalienables de la persona y 

ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad (Art. 5º). El castellano es el idioma oficial de 

Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos son también oficiales en sus territorios (Art. 

10º). En todas las instituciones de educación, 

oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 

Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la 

Constitución (Art. 41). Por motivos de utilidad pública  

o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e 

indemnización previa. Ésta se fijará consultando los 

intereses de la comunidad y del afectado. En los 

casos que determine el legislador, dicha expropiación 

podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 

posterior acción contenciosa administrativa, incluso 

respecto del precio (Art. 58). El Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 

por medio de la  educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional 

en todas las etapas del proceso de creación de la 

identidad nacional (Art. 70). El patrimonio cultural de 
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la Nación está bajo la protección del Estado. El 

patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 

conforman la identidad nacional, pertenecen a la 

Nación y son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos 

para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 

particulares y reglamentará los derechos especiales 

que pudieran tener los grupos  étnicos asentados en 

territorios de riqueza arqueológica. (Art. 72). Los 

representantes de las comunidades indígenas que 

aspiren a integrar el Senado de la República, deberán 

haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en 

su respectiva comunidad o haber sido líder de una 

organización indígena, calidad  que se acreditará 

mediante certificado de la respectiva organización, 

refrendado por el Ministro de Gobierno (Art. 171). Las 

autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y leyes de la República. La ley 

establecerá las formas de coordinación de esta 

jurisdicción especial con el sistema judicial nacional 

(Art. 246). Mediante ley aprobada por la mayoría de 

los miembros de cada cámara se podrá limitar el 

ejercicio de los derechos de circulación y residencia, 

establecer controles a la densidad de la población, 

regular el uso del suelo y someter a condiciones 

especiales la enajenación de bienes inmuebles con el 

fin de proteger la identidad cultural de las 

comunidades nativas y preservar el ambiente y los 

recursos naturales del Archipiélago (Art. 310). Las 

provincias se constituyen con municipios o territorios 

indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo 

departamento. Las provincias serán creadas por 

ordenanza, a iniciativa del gobernador, de los alcaldes 

de los respectivos municipios o del número de 

ciudadanos que determine la ley (Art. 321). 

Paraguai 

Queda reconocido y garantizado el derecho de los 

pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su 

identidad étnica en el respectivo hábitat. Tiene 

derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas 

de organización política, social, económica, cultural y 

religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus 

normas consuetudinarias para la regulación de la 

convivencia interior siempre que ellas no atenten 

contra los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se 

tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena 

(Art. 63). Se reconoce el protagonismo de la Iglesa 

Católica en la formación histórica y cultural de la 

Nación (Art. 82). Corresponde al Estado el dominio 

de los hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y 
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gaseosos que se encuentre en estado natural en el 

territorio de la República, con excepción de las 

sustancias pétreas, terrosas y calcáreas (Art. 112). 

En ningún caso el interés de los particulares primará 

sobre el interés general (Art. 128). Son deberes y 

atribuciones del Ministerio Público: promover acción 

penal pública para defender el patrimonio público y 

social, el medio ambiente y otros intereses difusos, 

así como los derechos de los pueblos indígenas (Art. 

268, 2).  

Peru 

Los  yacimientos  y  restos  arqueológicos,  

construcciones, monumentos, lugares, documentos 

bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 

testimonios  de  valor  histórico,  expresamente  

declarados  bienes  culturales,  y provisionalmente  

los  que  se  presumen  como  tales,  son  patrimonio  

cultural  de  la Nación,  independientemente  de  su  

condición  de  propiedad  privada  o  pública. Están 

protegidos por el Estado (Art. 21). Todos los 

peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de 

proteger los intereses nacionales, así como de 

respetar, cumplir y defender la Constitución y el 

ordenamiento jurídico de la Nación (Art. 38). Son  

idiomas  oficiales  el  castellano  y,  en  las  zonas  

donde predominen,  también  lo  son  el  quechua,  el  

aimara  y  las  demás  lenguas aborígenes, según la 

ley (Art. 48). Dentro  de  un  régimen  de  

independencia  y  autonomía,  el  Estado reconoce a 

la Iglesia Católica como elemento importante en la 

formación histórica, cultural y moral del Perú, y le 

presta su colaboración (Art. 50). Las autoridades de 

las Comunidades Campesinas y Nativas, con el  

apoyo  de  las  Rondas  Campesinas,  pueden  ejercer  

las  funciones jurisdiccionales  dentro  de  su  ámbito  

territorial  de  conformidad  con  el  derecho 

consuetudinario,  siempre  que  no  violen  los  

derechos  fundamentales  de  la persona.  La  ley  

establece  las  formas  de  coordinación  de  dicha  

jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las 

demás instancias del Poder Judicial (Art. 149).  

Uruguai 

A soberania em toda sua plenitude existe 

radicalmente na Nação, a quem compete direito 

exclusivo de estabelecer suas leis (art. 4º). Todas as 

pessoas são iguais perante a lei, não reconhecendo 

outra distinção entre elas senão de talentos ou 

virtudes (art. 8º). Toda riqueza artística ou histórica 

do país, seja quem for seu dono, constitui tesouro 

cultural da Nação e estará sobre salvaguarda do 

Estado (art. 34).  
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Colonialismo interno, a existência de 

situações coloniais, internas ao seu país. 

Leia Pablo Casanova, Rodolfo 

Stavenhagen e Roberto Cardoso de 

Oliveira, sobre o assunto. 

 

(Neo)imperialismo, descubra as formas 

imperialistas sobre a América-Latina. 

Pós-Guerra, trabalhar com a 

repercussão do período na América-

Latina. 

A medida de superioridade normativa das cartas 

constitucionais não faz da vanguarda retórica ponto de relação 

unilateral com a sociedade. Mais do que conformar a sociedade, as 

constituições são conformadas por elas. Os textos normativos 

expressam os embates ideológicos que permeiam a convivência 

em sociedades que se pensam democráticas e pós-coloniais.   

Said (2007), ao analisar a construção europeia (Ocidental) da 

imagem do Oriente pela formação discursiva do orientalismo, como 

sistema de conhecimento sobre o Oriente, destinado a filtrá-lo na 

consciência ocidental, entende o orientalismo como instituição 

produzida e manejada em continuidades significativas presentes 

tanto no imperialismo britânico e francês 

quanto no (neo)imperialismo* americano do 

pós-guerra*.  

Urge considerar o colonialismo como 

instituindo e orientando continuidades 

significativas para além de qualquer retórica de 

superação pós-colonial. Ao mesmo tempo, não se pode desprezar 

o potencial transformador dos instrumentos jurídicos do 

multiculturalismo pós-coloniais ligados à afirmação da cidadania 

dos povos indígenas, pois carregam força normativa suficiente para 

introduzir novos aportes às relações sociais e institucionais, apesar 

do caráter liberal. 

O desafio, no entanto, é o de ver o invisível do poder como 

visibilidade encharcada em relações que encontram na linguagem 

jurídica das constituições nacionais pontos de embates, 

permanências e mudanças – em suma, de limites e possibilidades. 

Parafraseando Bhabha (1998), o que se interroga não é 

simplesmente a imagem que as constituições analisadas plasmam 

sobre os povos ou sobre os direitos coletivos indígenas, mas o 

lugar discursivo e disciplinar de onde as 

questões jurídicas são estratégicas e 

institucionalmente colocadas de modo a 

representar a alteridade da “identidade 

nacional” e a partir do qual frutificam espaços 

de confrontação e contradição das afirmações 

emancipatórias dos marcadores sociais da cidadania diferenciada 
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frente ao colonialismo interno* das sociedades latino-americanas 

(confrontação) e das próprias cartas constitucionais (contradição). 

Entende-se por “contradição” a ambiguidade e polifonia 

ideológica da consagração normativo-constitucional da alteridade 

dos povos indígenas. De forma geral, as constituições analisadas 

apresentam restrições ao reconhecimento integral da diversidade 

cultural, seja porque condicionam o controle de mandatos jurídicos 

a determinadas instituições públicas sem possibilidade de 

participação de organizações e lideranças indígenas; ou porque 

não igualam o status das culturas diferenciadas ao da cultura 

“nacional” (Marés, 2009), subsistindo outorga de direitos para 

manutenção das culturas diferenciadas, mas não para confrontar a 

hegemonia cultural do nacional nos diferentes espaços sociais; e, 

ainda, pelo emprego de conceitos jurídicos – todos os sublinhados 

anteriormente (Quadro 2) – cuja definição dos sentidos reclama 

tradução intercultural, pois as disputas de significação implicam na 

delimitação da amplitude do direito à diferença. É uma espécie de 

plural subtraído! 

Por outro lado, a “confrontação” representa os efeitos da 

aplicabilidade concreta – em decisões judiciais, políticas públicas e 

relações sociais – da tensão sociocultural e ideológica da presença 

dos povos indígenas como sujeitos coletivos diferenciados inseridos 

em sociedades democráticas e pós-coloniais, nas quais a 

diversidade ainda é majoritariamente pensada como desigualdade. 

Quanto à “confrontação”, a principal consequência está na 

criminalização das práticas judiciais dos povos indígenas (Yrigoyen 

Fajardo, 1999 e 2000), ou seja, o enfoque colonial e moderno da 

exclusividade estatal da função jurisdicional penaliza: (1) os 

procedimentos das culturas jurídicas indígenas de administração de 

fatos definidos como delituosos e passíveis de punições locais; ou 

(2) a mera existência de jurisdição indígena em qualquer âmbito 

jurídico por entender que as autoridades indígenas usurpam as 

competências legais.11  

 
11 Em contextos diferentes, Manuel Moreira (2005)e Jane Beltrão (2008) têm analisado situações 

em que o não-reconhecimento do pluralismo jurídico pela justiça estatal representou a 

criminalização dos procedimentos jurisdicionais diferenciados desenvolvidos para resolução 

deconflitos locais entre indígenas (Moreira, 2005) ou entre indígenas e não-indígenas (Beltrão, 

2008), o que desencadeou conflitos de competência e ação direta de “insubordinação” dos povos  
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Territorialização, o que é? Quando 

ocorre? 

Em todo caso, o que está em jogo é a não superação 

concreta da hierarquização entre nacionalidade e etnicidade frente 

à permanência da noção de cidadania liberal (limitada e 

etnocêntrica) assentada na vinculação ao estado-nação graças à 

representação imaginária (Hall, 1998) de direitos, deveres e 

valores comuns/compartilhados (democracia liberal), além da 

temporalidade e territorialização* da cidadania a herança histórica 

de determinada sociedade particular com 

território sob comando exclusivo do poder 

central estatal (soberania política). 

O embate entre as definições político-ideológicas de cidadania 

produz conflitos permanentes entre: (1) direitos individuais e 

direitos coletivos, (2) soberania política estatal e autonomia dos 

povos indígenas, e (3) graus assimétricos de reconhecimento 

normativo dos marcadores sociais da diferença, em especial 

àqueles constituintes da livre determinação dos povos indígenas.12  

3. BOLÍVIA E EQUADOR: PERSPECTIVAS DE 

TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA À 

ETNOCIDADANIA E AO ESTADO PLURINACIONAL  

O caráter experimental e paradigmático entreaberto pela 

promulgação das Constituições da Bolívia e do Equador representa 

nova etapa do constitucionalismo multicultural da América Latina, 

pois ambas apresentam amplo leque de direitos étnicos garantidos 

e a equiparação das etnias indígenas enquanto nacionalidades, de 

modo a transmutar o sentido de Estado nacional para o novíssimo 

modelo do Estado plurinacional* em que a etnocidadania deixa a 

“condição segregada” e passa a ser a própria razão de existência 

das constituições. 

As mudanças decorrem, em parte, pelo modo como se 

constituíram as nacionalidades boliviana e equatoriana, pois no 

 

indígenas contra a legitimidade do direito estatal por meio de estratégias de resistência.       
12 Em contextos diferentes, Jane Felipe Beltrão (2008) e Manuel Moreira (2005) têm analisado 

situações em que o não-reconhecimento do pluralismo jurídico pela justiça estatal representou a 

criminalização dos procedimentos jurisdicionais diferenciados desenvolvidos para resolução de 

conflitos locais entre indígenas (Moreira, 2005) ou entre indígenas e não-indígenas (Beltrão, 

2008), o que desencadeou conflitos de competência e ação direta de “insubordinação” dos povos 

indígenas contra a legitimidade do direito estatal por meio de estratégias de resistência.       
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O que caracteriza uma nação, quantas 

nações existem no seu país? Os povos 

indígenas se constituem em nações? 

Etnicidades, como são consideradas 

para fins de direitos na sua pátria? 

 

processo de independência e fundação dos referidos estados houve 

rompimento político com as metrópoles, diferentemente do que 

ocorreu com o Brasil, fato que possibilitou condições para 

emergência de elites locais que incorporaram e difundiram os 

princípios da tradição jurídica hispânica, marcada pelo idealismo 

abstrato jusnaturalista, formalismo dogmático-positivista e retórica 

liberal-individualista. (Wolkmer, 2008) 

Por isso, na Bolívia e no Equador, a identificação nacional foi 

sempre problemática. A construção do nacionalismo 

boliviano/equatoriano foi, em grande medida, projeto de Estado, 

no sentido de ter sido liderada e realizada,  apenas, pelas elites 

locais constituídas pela minoria branca européia de origem 

espanhola que possuía a propriedade de terras e minas da região. 

Os povos indígenas, além de terem sido excluídos da condução do 

processo, sofreram a imposição de valores etnocentricamente 

travestidos de “comuns”, afora a negação de direitos coletivos.            

No entanto, ao estabelecerem nos artigos constitucionais 

iniciais que “... Bolívia “ ... se constituye en un Estado Unitário 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario ...” (Bolívia, 2009, 

destaques nossos)  e o “... Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Equador, 2008, 

destaques nossos), o paradigma constitucional inova no cenário 

político-institucional latino-americano ao afirmar categoricamente a 

fundação de Estado autodenominado plurinacional. 

Para Santos (2007), a ideia de 

plurinacionalidade propõe a ressignificação 

comunitária do conceito de nação* liberal para 

superar a relação assimétrica entre estado, 

nação e etnicidade.  

Os Estados modernos “inventaram” o 

discurso da representação nacional para 

“superar hierarquicamente” as diversas etnicidades existentes no 

território, de modo a fortalecer a soberania política para 

legitimação da unificação territorial e universalização do status da 

cidadania.  
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Plurinacionalidade, quais as 

implicações para os estados Latino-

americanos? 

 

O que está “em jogo” é a relação multilateral e igualitária 

entre estado e nações que “elimina” a relação unilateral e 

discriminatória das nações étnicas com o estado. No núcleo da 

questão, está sedimentada a ideologia de que é possível existir 

apenas uma nação correspondendo a um Estado também único, 

porque seu papel é, justamente, legitimar e validar o colonialismo 

sociopolítico mascarado pela cidadania e soberania estatal.  

Santos (2007) afirma que a plurinacionalidade* obriga a 

refundação do Estado dito moderno, porque combina diferentes 

conceitos de nação dentro de um mesmo 

Estado. A radicalidade do discurso plurinacional 

está em: (1) reconhecer as identidades étnicas 

originárias como nacionalidades; e (2) igualar juridicamente os 

coletivos étnicos a nações, ao maximizar o valor da diversidade 

cultural, tal como revela o texto constitucional equatoriano: 

Art. 6º. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo 

jurídico político de las personas con el Estado, sin 

perjuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 

plurinacional. (Equador, 2008) 

Logo, a nação passa a ser instrumentalizada como identidade 

política simbólica para articular, visibilizar e acentuar juridicamente 

as identidades étnicas de fato. Por outro lado, isto significa a 

ruptura da relação entre Estado e nação no singular; porque, 

agora, não somente as normas constitucionais reconhecem a 

existência de diferentes nações pré-existentes a própria formação 

do Estado como constitui o fortalecimento do Estado que passa a 

depender da “ampliação da participação” e do “empoderamento 

dos povos indígenas”, o que provoca a entronização no Estado 

plurinacional boliviano/equatoriano das diferentes maneiras étnicas 

de significar política, economia, juridicidade, sexualidade, 

religiosidade e cultura – marcas de questionamento às tradições do 

nacionalismo etnocêntrico liberal nas demais instâncias sociais.  

A radicalidade da proposta plurinacional representa a 

inscrição normativa dos marcadores sociais da diferença pela lógica 

do protagonismo político e livre determinação, combinados aos 

valores relativos ao pluralismo jurídico, à participação social, à 

autonomia e à sustentabilidade, o que, de certo, reordena as 
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Demodiversidade, em que a forma se 

opõe à Democracia? 

Igualdade material, como se expressa? 

Quando deve ser requerida? 

correlações de força e as possibilidades de efetiva inclusão social 

dos povos indígenas.   

A gramática organizacional que disciplina 

a formação do Estado plurinacional é a 

democracia plural, sublinhada, na feliz 

expressão de Santos (2005), como demodiversidade*. A proposta 

democrática plural dos Estados boliviano e equatoriano derivam da 

recepção dos conceitos de interculturalidade  e pós-colonialismo. A 

interculturalidade acentua que a cultura política democrática só é 

possível tendo em vista a maneira específica de cada nacionalidade 

organizar sua plurinacionalidade, esta compreendida como 

convivência plurinacional marcada pela constituição identitária “em  

processo” de intercâmbios culturais. O pós-colonialismo tomado 

como reconhecimento institucional de que o colonialismo não 

encerrou com a independência e que, entre a independência e o 

pós-colonialismo, as novas constituições funcionam como “terceiro 

termo” para reivindicar o momento de transição (e não superação) 

paradigmática que faz da memória das injustiças históricas o 

fundamento ético-político para a atuação pró ativa estatal no 

enfrentamento de desigualdades e discriminações, em suma, na 

consagração da igualdade material.*          

O respeito à livre determinação 

democrática dos povos indígenas é o primeiro 

passo para o diálogo com os grupos étnicos. Neste caso, cabe 

ressaltar o reconhecimento de cosmovisões dos povos indígenas 

como princípios constitucionais que conformam a própria definição 

hermenêutico-normativa do Estado plurinacional. 

Na Bolívia, as cosmovisões indígenas são assumidas 

enquanto princípios étnico-morais da sociedade plural (art. 8º, 

NCPEB13) e patrimônio étnico que forma parte da expressão e 

identidade do Estado (art. 100, I, NCPEB); e no Equador, e apesar 

das cosmovisões indígenas ter aparecido na Constituição de 1998, 

é na nova Constituição de 2008 que a cosmovisão do Sumak 

Kawsay (bem viver) torna-se orientação máxima do modelo de 

desenvolvimento e das ações realizadas pelo Estado, mercado, 

 
13 Neuva Constitución Política del Estado de Bolívia (NCPEB), 
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sociedade e pessoas como um todo (Arts. 14, 275 e 382, inc. 2, 

CRE14).  

Se os princípios éticos-morais integram as constituições 

plurais, há de se considerar, pelo menos quatro pontos cruciais. 

Primeiramente, o respeito à integralidade cultural das 

cosmovisões, pois elas estabelecem o sentido organizacional de 

cada povo indígena oferecendo coerência ao modo como pensam o 

e agem no mundo. Em segundo lugar, o entendimento que as 

cosmovisões são princípios constitucionais que sinalizam formas 

interculturais de conformação dos modelos de desenvolvimento 

dos Estados a partir de perspectivas indígenas de “vida boa”, ou 

seja, de desenvolvimento harmônico dos seres, os quais não 

necessariamente estão plasmados nas divisões ocidentais de 

natureza-sociedade, ou de Estado, mercado e sociedade, 

colocando-se como alternativas institucionais ao desenvolvimento 

capitalista hegemônico e como códigos de conduta aos cidadãos de 

cada Estado plurinacional, e não apenas dos membros de povos 

indígenas. 

O terceiro ponto, diz respeito à validade das cosmovisões que 

se sustentam, caso operacionalizadas de maneira relacional a 

outras cosmovisões internas, como no caso do povo Guarani onde 

Teko Kavi (Vida Boa) não pode ser pensada sem consideração ao 

mito Ivi Maraei (Terra sem Males) ou a cosmovisão Sumak Kawsay 

do povo Quechua (muito similar ao Teko Kavi dos Guarani e Suma 

Qamanã dos Aymará) articulada as considerações de ama killa, 

ama llulla, ama shwa (não ser ocioso, não mentir e não roubar), 

sob pena de invalidar a hermenêutica comprometendo a 

interculturalidade.  

E por adequado, o quarto ponto refere-se a compreensão e a 

repercussão, na hermenêutica jurídica, da consideração das 

cosmovisões como princípios constitucionais, o que implica na 

disputa pelo paradigma principiológico a ser aplicado, pois pode 

representar tanto a busca pelo sentido oculto das normas 

(paradigma positivista) ou posição de que os princípios são nas 

normas (paradigma neopositivista) – ao considerar a interpretação 

 
14 Constitución de la República del Ecuador. 
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como ato de dar sentido, portanto, de criar o texto normativo – 

quanto, e este é o desafio, produzir tradução intercultural da 

própria definição de princípio constitucional de maneira a garantir a 

autonomia hermenêutica dos povos indígenas para indicarem 

“como” e “em que medida” suas cosmovisões aplicam-se no 

ordenamento jurídico dos Estados plurinacionais. 

Outra questão é o fato das novas institucionalidades boliviana 

e equatoriana pautarem-se na descentralização plurinacional das 

competências político-administrativas aptas a fortalecer a 

autonomia local e interculturalização dos poderes do Estado.  

No âmbito da Justiça plurinacional equatoriana, há o 

reconhecimento da função jurisdicional das autoridades indígenas 

que as exercem com base em suas tradições ancestrais e o 

sistema jurídico próprio, fazendo um recorte específico para que as 

mulheres também possam participar dos espaços de decisão. (Art. 

171, CRE) 

Evidentemente, assim como ocorre em outras Constituições 

de Estados latino-americanos, as autoridades indígenas podem 

aplicar normas e procedimentos para a solução de conflitos 

internos, desde que não sejam contrários aos preceitos 

constitucionais e dos tratados internacionais de direitos humanos e 

se sujeitem ao controle de constitucionalidade (Art. 171, CRE), o 

que coloca em discussão, dentro do Estado plurinacional, de que 

forma a “compatibilidade” e o “controle” serão identificados e 

operacionalizados, e como haverá a participação das lideranças 

indígenas na hermenêutica dos preceitos 

constitucionais/internacionais para negociação intercultural da 

compatibilidade/controle. 

Por outro lado, a jurisdição plurinacional boliviana sustenta-se 

no princípio do pluralismo jurídico e interculturalidade (art. 178, I, 

NCPEB). Assim, não somente reconhece a autonomia da jurisdição 

indígena de exercer sua soberania dentro do território contemplado 

via competências pessoal, material e territorial, (art. 191, II, 

NCPEB) como também a iguala à jurisdição ordinária (art. 179, I e 

II, NCPEB). E inova em termos latino-americanos, pois garante 

composição plural – inclusão de juízes originários de povos 

indígenas – nos órgãos da jurisdição ordinária, agroambiental, 
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eleitoral e, principalmente, no Tribunal Constitucional Plurinacional, 

órgão máximo da estrutura judiciária boliviana (art. 187, art. 197, 

art. 206, NCPEB) – onde, também, são resolvidos os conflitos de 

competência entre as diferentes jurisdições, inclusive a indígena 

(art. 202, 11, NCPEB). 

Por outro lado, a descentralização plurinacional também 

envolve a reordenação da organização territorial da Bolívia de 

modo a dividi-la em quatro esferas: departamental (equivalente 

aos estados federados no Brasil), provincial, municipal e indígena 

(art. 269, NCPEB). Cada esfera possui autonomia política para 

promover eleições diretas dos governantes, administração dos 

recursos econômicos e naturais, além de exercer faculdades 

legislativas e executivas, entre outras (art. 272, NCPEB). Nos 

âmbitos departamental, provincial e municipal há garantias 

constitucionais direcionadas a assegurar a participação de 

representantes dos povos indígenas nas instâncias deliberativas 

(art. 278, I e II, art. 283, I e art. 284, II, NCPEB). Por outro lado, 

a autonomia indígena originária campesina é conceituada 

constitucionalmente como autogoverno, no sentido de exercício da 

livre determinação de nações e povos indígenas (art. 289, NCPEB) 

em relação à forma de governabilidade de territórios, de acordo 

com normas, instituições, autoridades e procedimentos próprios, 

formalmente disciplinados em estatutos autônomos (art. 292, 

NCPEB) contendo, ainda, as diretrizes da gestão local do 

desenvolvimento econômico, social, organizativo e cultural (art. 

304, 2, NCPEB), além da prevalência da jurisdição indígena para 

aplicação da justiça e resolução de conflitos no respectivo âmbito 

territorial (art. 304, 8, NCPEB). 

No Equador, a organização territorial descentralizada confere 

autonomia política, administrativa e financeira (Art. 238, CRE) e se 

divide entre regiões, distritos metropolitanos, províncias, distritos e 

paróquias rurais (Art. 240, CRE), porém dentro desta organização 

torna-se possível a formação de circunscrições territoriais 

indígenas (e também afroequatorianas, correspondentes a ideia de 

comunidades de afrodescendentes) que possuem competência de 

governo territorial autônomo e será regido pelos princípios da 

interculturalidade, plurinacionalidade e com base nos direitos 
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coletivos dos povos indígenas (Art. 257). As paróquias, distritos e 

províncias também podem ser transformados em territórios 

indígenas autônomos se forem conformados majoritariamente por 

comunidades, povos ou nacionalidades indígenas, sendo 

necessário, para tanto, a realização de consulta com a população 

local (Art. 257).   

Desse modo, percebe-se que a organização territorial da 

Bolívia e do Equador encontra-se fundada na ideia da livre 

determinação dos povos indígenas como parâmetro de 

democratização das autonomias (no plural!), dinamicidade da 

compartimentação do espaço e reordenação da relação com o 

Estado, pois são formas de organização territorial que estão para 

além da representação burocrático-institucional dos Estados e 

colocam em pauta o desafio da pluralidade de materialização e 

gerenciamento destes governos autônomos indígenas.    

Na Bolívia as mudanças institucionais são mais radicais, pois 

o poder legislativo torna-se bicameral, composto de câmara dos 

deputados e representantes departamentais. Na Câmara, dos 130 

membros, metade deve ser eleita por circunscrições uninominais – 

votação universal, direta e secreta – e a outra parte por 

circunscrições plurinominais – por meio de listas – com separação 

de vagas para parlamentares oriundos dos povos indígenas por 

meio da criação da circunscrição especial (arts. 146 e 147, 

NCPEB).  

Sem dúvida, os embates continuarão a ser travados pela 

positivação e materialização da etnocidadania dos povos indígenas 

em toda América Latina, mas o caminho aberto pelos Estados 

plurinacionais boliviano e equatoriano indica possíveis rumos para 

a transformação de outras cartas constitucionais com o objetivo de 

reduzir as contradições/confrontações na polifonia ideológica da 

recepção da diversidade cultural pelas sociedades que se pensam 

democráticas e pós-coloniais. Não há inclusão e respeito sem 

reconhecimento da diversidade cultural, ela é o princípio 

estruturador do pluralismo. 
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4. REPRESENTAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO EM MODELOS 

CONSTITUCIONAIS 

Do contexto e da retórica constitucionais emergem pelo 

menos dois modelos de cartas o primeiro pautado em 

representação que, segue a tradição colonial de origem europeia 

(espanhola e portuguesa), caso das constituições de: Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru, nas quais se inscrevem 

novos “elementos da cidadania multicultural” por incorporar as 

reivindicações dos povos indígenas, via o discurso do 

multiculturalismo e  a ratificação de tratados internacionais. A 

única exceção é a Carta do Uruguai.15  

O segundo modelo é orientado pela participação e produz 

mudanças substanciais na recepção política de direitos étnicos que 

indicam “novas constituições políticas do estado”16 na  Bolívia e no 

Equador que indicam com maior radicalidade – caso da Bolívia – e 

radicalidade controlada no caso do Equador.  

Observa-se que a análise de todo o contexto Latino 

Americano exige a admissão de outros modelos,17 pois as 

situações políticas de México e Venezuela por exemplo exige 

reflexão diferenciada, afora a discussão sobre o “pioneirismo da 

Nicarágua, o caso dos territórios, ainda coloniais, embora 

incorporados à antiga metrópole – caso da Guiana Francesa, sem 

falar na discussão dos estados caribenhos como América Latina ou 

dos estados de “filiação” colonial não ibérica, como Suriname e 

Guiana. 

Abaixo, no Quadro 3, produz-se uma síntese das principais 

características dos modelos apontados, fazendo a ressalva de que 

mesmos  as características mais acentuadas precisam ser vistas 

por intermédio de um filtro arco-íris, dadas as nuances e a 

 
15 O Uruguai apesar da modificação constitucional de 2004, não inclui demandas indígenas. 

Manteve-se a análise da Carta Magna uruguaia pela importância do Estado no Cone Sul, 

entretanto as razões da diferenciação exigem melhor análise do contexto nacional que não cabe 

nos limites deste trabalho. 
16 Alusão a denominação da Constituição da Bolívia. 
17 Especialmente, considerando os limites heurísticos de modelos e tipologias que são bons para 

pensar, mas exigem esforço de compreensão de mobilidades e processos para não produzir 

engessamentos e exclusão da dinâmica cultural. 
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dinâmica que admitem em face dos contexto múltiplos e diversos 

universais e locais. 

 

Quadro 3. Modelos Constitucionais 

REPRESENTAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

Nação/Estado  Nações (Etnias) Estado 

Cidadania liberal (hierarquizada) 
Etnocidadanias (Dupla Cidadania, 

Cidadania multicultural ou 

Cidadanias diferenciadas) 

Democracia Demodiversidade 

Unilateralidade discriminatória 
Multilateralidade igualitárias e 

simétricas 

Não reconhecimento formal de 

Etnias enquanto Nação ( Questões 

relacionadas ao entendimento de 

soberania) 

Reconhece etnias enquanto nações 

originárias 

Admite a existência de povos 

originários via reconhecimento da 

diversidade, mas “sujeita ao estado 

nacional 

Reconhece o protagonismo político 

dos povos originários 

Admite a livre determinação desde 

que não conflite com as normas 

hegemônicas 

Admite a livre determinação e a 

autonomia 

Mantém cosmovisão eurocêntrica 

de base colonial 
Possui cosmovisões múltiplas como 

princípios constitucionais 

É excludente É inclusiva 

Ainda guarda contradições, 

expressas em princípios e artigos 

que conflitam em termos das 

diretrizes de orientação 

multicultural) 

Procura acolher a diversidade 

dentro do textos com certa 

uniformidade/diversa 

 

Por fim destaca-se que as discussões sobre cidadania na 

América Latina a movimentação política dos povos indígenas 

enquanto protagonista vem crescendo e “impondo” politicamente a 

ampliação das fronteiras do conhecimento e das possibilidades de 

organização de estados nacionais. A passagem para à 

etnocidadania e ao estado plurinacional, exige romper com as 

barreiras coloniais e o protagonismo dos povos indígenas e seus 

aliados históricos parecem informar que quando o diálogo se 

esgota internamente, os recursos internacionais são utilizados e as 
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discussões sobre livre determinação e direitos diferenciados vem 

cruzando fronteiras e indo as cortes reconhecidas como 

“reparadouras” ou “restauradoras” de Diretos Humanos que são 

reconhecidas como caminhos possíveis. As demandas à Corte 

Interamericana de Derechos indica que as discussões 

internas/nacionais são difíceis, mas a efetivação de direitos não 

quer calar. A leitura e análise das sentençaas da Corte nos últimos 

anos reforça os argumentos que indicam a necessidade de 

mudança interna e a possibilidade de aprender e inovar em termos 

de direitos. Dar recepção aos povos indígenas e aos direitos 

originários, não se constitui em mera aceitação/tolerância, mas em 

respeito/reconhecimento da tensa luta de séculos contra o 

colonialismo, além da possibilidade de vislumbrar e utilizar 

modelos diferenciados de constituição de estados que abriguem as 

Etnocidadanias. 
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Resumo 

O atual artigo relata as transformações introduzidas nos sistemas jurídicos 

constitucionais dos estados da América Latina, através das quais foi dado o 

reconhecimento aos povos indígenas e aos seus direitos. Iremos analisar o 

desenvolvimento legislativo e político sobre o tema, principalmente em relação aos 

direitos políticos (participação e autonomia) e territoriais (terra, território, recursos 

naturais) destes povos, constatando-se a existência de uma lacuna na 

implementação deste sistema na maior parte dos estados, que afeta seriamente a 

sua eficácia real. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com uma população próxima aos 50 milhões –agrupada em 

mais de 600 povos (CEPAL 2006)–, de uma população total hoje 

superior a 500 milhões, os povos indígenas transformaram-se em 

intervenientes políticos que gravitam na América Latina. Esta ação 

política manifesta-se, entre outras formas, numa crescente eleição 

de indígenas em órgãos de representação popular em todos os 

níveis dos estados. A “emergência indígena”, como foi denominada 

por diferentes analistas (Stavenhagen 1997; Bengoa 2000), é 

consequência de um longo processo de tomada de consciência dos 

povos indígenas em relação à sua situação de opressão e 

discriminação política, económica e cultural no interior dos estados 

em que vivem. Como parte deste processo, os que integram estes 

povos, reivindicam não apenas os direitos individuais que lhes 

correspondem como indivíduos, mas também um conjunto de 

direitos coletivos que lhes pertencem como povos, entre eles, o 

direito à participação nos órgãos de tomada de decisão no interior 
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dos estados e o direito à autodeterminação e à autonomia como 

expressão dessa autodeterminação1.  

Esta consciência fez com que a partir dos anos oitenta se 

desenvolvessem na região processos organizativos indígenas, de 

um nível local até um nível estatal e supra-estatal, resultando em 

alguns casos ao que Van Cott (2005) denomina de movimentos 

políticos étnicos, através dos quais estes povos tentaram participar 

em órgãos de representação eletiva pública.  

A organização e mobilização indígena em reclamação do 

reconhecimento dos seus direitos coletivos foram determinantes 

nas transformações jurídicas e políticas introduzidas pela maior 

parte dos estados depois dos anos oitenta, num processo que foi 

conhecido como a reforma do Estado (Assies 1999).  

2. OS CICLOS DO RECONHECIMENTO JURÍDICO 

De acordo com Yrigoyen (2011), que distingue três ciclos das 

reformas jurídico-políticas introduzidas na região em relação aos 

povos indígenas, num primeiro momento, e de forma prévia à 

adoção em 1989 do Convénio N° 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) sobre os Povos Indígenas e Tribais em Países 

Independentes (Convénio 169)…  

 

… A Guatemala (1985), a Nicarágua (1987) e o Brasil (1988), adotaram novas 

constituições políticas (CP), onde reconheceram e protegeram a diversidade cultural 

indígena. Também reconheceram aos povos indígenas direitos sobre a terra e, no 

caso da Nicarágua, formas de autonomia política territorial de carácter multiétnico. 

 

Um segundo ciclo de reformas foi desenvolvido depois da 

aprovação da Convenção 169 da OIT, em 1989. Através delas, 

diversos estados reconheceram nas suas CP estes povos como 

sujeitos coletivos, estabelecendo um conjunto de direitos políticos 

de participação, consulta e autonomia, assim como também sobre 

as suas terras, territórios e recursos naturais. Isto além dos 

direitos de carácter linguístico e cultural.  

 
1 De acordo com a CEPAL (2006), no caso dos povos indígenas que constituem minorias 

demográficas nos seus países, as exigências centram-se em sistemas de autonomia para proteger 

os seus territórios perante o assédio dos interesses económicos. No caso dos povos que 

constituem maiorias demográficas, as suas exigências orientam-se para a transformação do 

Estado e o estabelecimento de sistemas democráticos plurais. 
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Estas reformas constitucionais destacaram a natureza pluricultural, multicultural ou 

multiétnica dos estados (Colômbia, 1991; México 1992 e 2001; Peru 1993; Bolívia 

1994; Equador 1998). De particular importância neste segundo ciclo, que foi 

caracterizado como o do constitucionalismo multicultural (Hale 2002 e Díaz Polanco 

2006, em Burguete 2008a) ou multicultural liberal (Aparicio 2011), foi o 

reconhecimento do direito consuetudinário, tanto dentro da jurisdição do Estado 

como através dos sistemas de justiça indígena (México, Equador, Colômbia e Peru), 

assim como dos direitos de representação política especial indígena (Colômbia e 

Venezuela). Em conjunto com isto, direitos de autonomia ou de autogoverno dos 

povos indígenas, através de diferentes figuras e em diferentes níveis (resguardos, 

entidades territoriais indígenas, distritos territoriais indígenas, municípios), foram 

estabelecidos nas CP da Colômbia, Equador e México, como tinha sido estabelecido 

pela Nicarágua em 19872. 

 

No entanto, estas reformas multiculturais, apesar de 

trazerem um reconhecimento formal aos povos indígenas até 

então marginados, vieram legitimar políticas económicas 

neoliberais e de privatização promovidas no contexto do consenso 

de Washington, que teve impactos negativos nos povos indígenas. 

Pelo mesmo motivo, de acordo com Walsh (2008), não 

conseguiram transformar as estruturas uninacionais, monoculturais 

e hegemónicas dos estados. 

 

Isto determinou a existência do que o Relator Especial das Nações Unidas para os 

direitos indígenas (Stavenhagen 2006) chamou de “lacuna na implementação”. Ela 

manifestou-se, entre outros aspetos, na distância entre as disposições 

constitucionais sobre estes povos e o regulamento legal e regulamentar em vigor; 

a ausência de mecanismos para tornar exigíveis os direitos reconhecidos 

constitucionalmente; e, na falta de recursos ou de vontade para promover políticas 

públicas para implementá-los. 

 

Esta realidade deu origem a diferentes estratégias indígenas 

em diversos contextos da região, entre elas, as orientadas para 

disputar espaços políticos dentro das instituições políticas dos 

estados, incluindo como estratégia central a participação dos povos 

indígenas em processos eleitorais (Burguete 2008a). 

 

 
2 As reformas constitucionais dos anos noventa na região foram influenciadas pelo pensamento 

liberal. Foi neste período que o filósofo canadiano Kymlicka (1996) promoveu, com uma grande 

difusão na região, a cidadania diferenciada ou multicultural, assim como a substituição do “estado-

nação” pelo estado multinacional e o reconhecimento da existência dos povos indígenas e de 

grupos nacionais sub-estatais.  
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 Foi em virtude desta estratégia que no Equador e na Bolívia aconteceu o terceiro 

ciclo de reforma do Estado, denominado constitucionalismo plurinacional (Yrigoyen 

2011) ou constitucionalismo dialógico e intercultural (Aparicio 2011). Isto aconteceu 

através da aprovação, com a participação política ativa dos povos indígenas, das 

novas CP em 2008 no Equador e em 2009 na Bolívia. Embora diferentes em muitos 

aspetos, ambas as CP têm em comum o que trouxeram de assembleias constituintes 

com representação destes povos e, seguidamente, aprovadas por referendo. Além 

disso, estas CP foram influenciadas pela Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas (DNUDPI), aprovada pela sua Assembleia Geral em 

2007. 

 

Um ponto central destas CP é o facto de questionar o 

conceito de “Estado-nação”, ao reconhecer a variedade de povos e 

nações e ao definir os estados como plurinacionais, sem 

questionar, no entanto, a unidade do Estado (artigo 1 CP do 

Equador; artigo 1 CP da Bolívia). A plurinacionalidade destaca-se 

no caso da Bolívia, ao estar incorporada na estrutura e organização 

funcional do Estado através de uma Assembleia Legislativa 

Plurinacional, com os distritos especiais indígenas e com a 

participação proporcional das nações e dos povos indígenas 

originários camponeses (NPIOC) (artigos 145-147). Também 

através de um órgão judicial e de um tribunal constitucional com o 

mesmo carácter e composição e com a representação destes povos 

(artigo 178). 

 Além disso, ambas as CP propõem a interculturalidade como 

forma de relação entre os diferentes povos que fazem parte dos 

estados3. A CP do Equador, também, inclui um conjunto de direitos 

de bem viver, entre os que estão o direito à água e à alimentação, 

ao meio ambiente, à comunicação e à informação, ao habitat e ao 

alojamento, ao trabalho, etc. (artigo 12 e seguintes). A mesma CP 

inclui os direitos da natureza, que vêm a questionar o paradigma 

predominante de que apenas os indivíduos ou os grupos podem 

ser sujeitos de direito4.  

 
3 A interculturalidade é expressa no dever do Estado em promover o bem viver como herança 

cultural dos povos indígenas (samak kawsay em quíchua) (Preâmbulo CP Equador) ou em proteger 

o princípio ético-moral da sociedade plural dos conceitos indígenas (quechua e guaraní, entre 

outros), entre outros, o ama qhilla, ama llulla, ama suwa (não seja frouxo, não seja mentiroso, 

nem seja ladrão), o bem viver ou vida boa; a terra sem mal (artigo 8 CP Bolívia). 
4 Trata-se, de acordo com Zaffaroni (2009) de uma contribuição das culturas andinas para o 

constitucionalismo moderno e em geral à humanidade. 
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Também é relevante o reconhecimento que a CP da Bolívia 

faz do direito das NPIOC à sua autodeterminação, que consiste no 

direito à autonomia, ao autogoverno, à sua cultura, ao 

reconhecimento das suas instituições e à consolidação das suas 

entidades territoriais (artigo 2). De uma forma menos explícita, a 

CP do Equador reconhece o direito dos povos indígenas em 

desenvolver as suas próprias formas de organização e convivência 

social e de criação e exercício da autoridade nos seus territórios; 

direito a formar distritos territoriais indígenas (artigo 60). As 

mesmas CP potenciam o reconhecimento dos sistemas de justiça 

indígenas e a gestão pelas autoridades indígenas de acordo com as 

suas próprias normas e processos, baseando-se no seu próprio 

direito, dentro do seu âmbito territorial (artigo 171 CP Equador) e 

a jurisdição indígena originária camponesa, que é exercida pelas 

suas próprias autoridades com base nas suas normas e processos 

(artigos 179 e 190 CP Bolívia). 

 Estas CP também reconhecem aos povos indígenas um 

conjunto de direitos territoriais, incluindo direitos de posse e 

propriedade ancestral das suas terras e territórios (artigo 57 CP 

Equador e artigos 2 e 30 CP Bolívia), assim como direitos de 

usufruto, conservação e gestão dos recursos naturais (artigo 57 CP 

Equador); e de participação nos benefícios da exploração dos 

recursos naturais nos seus territórios (artigo 30 CP Bolívia). 

Vinculado a estes recursos, e como uma expressão dos seus 

direitos políticos de participação no Estado, a CP do Equador 

reconhece aos povos indígenas direitos de consulta prévia, livre e 

informada em relação à prospeção e exploração destes recursos e 

à participação nos benefícios da sua exploração (artigo 57). A CP 

da Bolívia reconhece o direito à consulta prévia obrigatória, 

realizada pelo Estado, de boa-fé e acordada, em relação à 

exploração dos recursos naturais não renováveis nos territórios em 

que vivem (artigo 30).  

3. AS IMPLICAÇÕES DO DIREITO INTERNACIONAL 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 Não podemos deixar de sublinhar as implicações que o 

direito internacional dos direitos humanos teve para o 

reconhecimento dos direitos dos povos indígenas na região. Para 
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isso incidiu, em primeiro lugar, o importante número de estados da 

América Latina que ratificaram a Convenção N° 169 da OIT - 15 do 

total de 22 a nível global.  

  

Esta Convenção, como sabemos, reconheceu a estes povos um conjunto de direitos 

coletivos de carácter político, incluindo direitos de participação no Estado (consulta 

de medidas legislativas ou administrativas (artigo 6.1 a), participação na aprovação 

de decisões em instituições eletivas (artigo 6.1 b), entre outros) e de autonomia 

(reconhecimento do direito consuetudinário e instituições próprias (artigo 8 1 e 2) e 

do direito a definir prioridades de desenvolvimento (artigo 71.1)). Além disso, 

reconheceu-lhes direitos sobre as suas terras, territórios e recursos naturais (artigos 

13 a 16) e um conjunto de direitos económicos, sociais e culturais, incluindo entre 

eles direitos laborais ligados ao emprego, à segurança social e à saúde e à educação 

e ao acesso a meios de comunicação (artigos 20 a 31).   

Também influenciou a adesão que os estados da região fizeram à DNUDPI de 20075, 

que em matéria de direitos políticos, reconhece a estes povos o direito à 

autodeterminação (artigo 3), assim como o direito à autonomia ou ao autogoverno, 

em questões relacionadas com assuntos internos e locais (artigo 4). Como 

consequência da sua autodeterminação, ela reconhece o direito dos povos indígenas 

a que se obtenha o seu consentimento livre, prévio e informado (CLPI) antes que os 

estados tomem decisões que os afetam6. A mesma Declaração reconhece a estes 

povos o direito “…a possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e 

recursos que possuem” em razão da propriedade tradicional ou que tenham 

adquirido de outra forma (artigo 26.2), assim como a reparação, incluindo nela a 

restituição ou, quando isso não for possível, uma indemnização justa e equitativa 

pelas terras, territórios e recursos que lhes tenham sido “confiscados, tomados, 

ocupados, utilizados ou danificados sem o seu consentimento livre, prévio e 

informado” (artigo 28). 

 

Por fim, a proteção destes direitos na região beneficiou da 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Corte IDH) em relação às denúncias que os povos indígenas 

apresentaram pela violação de direitos humanos apoiados nas 

disposições da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem (Declaração) e da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Convenção)7. Isto principalmente no que diz respeito 

 
5 Embora a Colômbia se tivesse abstido em aprová-la em 2007, posteriormente aderiu a ela. 
6 Entre as decisões que segundo a DNUDPI exigem do CPLI destes povos indígenas, estão a 

transferência das suas terras e territórios (artigo 10), as de carácter legislativo e administrativo 

que os afetem (artigo 19) e a aprovação de projetos que afetem as suas terras ou territórios e 

outros recursos, principalmente os relacionados com a utilização ou exploração de recursos 

minerais, hídricos ou de outro tipo (artigo 32.2). 
7 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos não tem uma ferramenta específica em relação 

aos povos indígenas e aos seus direitos. Um projeto para uma Declaração Americana dos Direitos 

dos Povos Indígenas é debatido no âmbito da Comissão Interamericana desde meados dos anos 

noventa, mas ainda não foi aprovado. 
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aos direitos políticos, ao reconhecer o direito dos indígenas em 

participar, em condições de igualdade, na tomada de decisões em 

assuntos políticos, integrando os órgãos estatais de forma 

proporcional à sua população (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, sentença caso Yatama vs Nicarágua, 2005). Também 

em relação aos direitos sobre a terra e os recursos naturais, 

através de decisões em que a Corte IDH reconheceu a propriedade 

ancestral comunitária destes povos sobre as mesmas (Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, sentença caso Awas Tingni 

vs Nicarágua, 2001; sentença caso Yakye Axa vs Paraguai, 2005; e 

sentença caso Sawhoyamaka vs Paraguai, 2006). A isso se une o 

estabelecimento da obrigação dos estados em obter o CLPI destes 

povos, de acordo com os seus costumes e tradições, em caso de 

planos de desenvolvimento ou investimento de larga escala que 

provoquem um impacto maior nos seus territórios (Corte IDH, 

sentença caso Saramaka vs Surinam, 2007). 

Além disso, os direitos dos povos indígenas foram reforçados 

pela incorporação dos direitos humanos de instrumentos 

internacionais referentes a eles nos sistemas jurídicos internos dos 

estados. Também pela receção que estes direitos tiveram na 

jurisprudência dos tribunais de justiça e/ou das instâncias de 

controlo constitucional dos estados. Isto tanto pela via da sua 

incorporação explicita através de disposições constitucionais8, 

como na sua aplicação direta pelos tribunais de justiça ou pelas 

instâncias de justiça constitucional9. Tudo isto criou um novo 

cenário jurídico para as relações entre os estados e os povos 

indígenas na região. 

 
8 Várias CP da região (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador e Bolívia, entre outras) 

incorporam os direitos humanos de tratados internacionais no seu sistema jurídico interno, muitas 

vezes, a um nível hierárquico superior. 
9 Assim, os tribunais de justiça (Corte Suprema) e os organismos de controlo constitucional 

(Cortes ou Tribunais constitucionais) de vários estados incluíram, através da sua jurisprudência, 

não apenas os tratados internacionais de direitos humanos, que passaram a fazer parte do “bloco 

de constitucionalidade” destes estados, mas também, a jurisprudência dos organismos de tratado  

sobre estes direitos. É o caso, por exemplo, da Corte Suprema da Argentina, da Corte 

Constitucional da Colômbia e da Câmara Constitucional da Costa Rica, que aceitaram nas suas 

decisões, como parte desse bloco de constitucionalidade, a jurisprudência da Corte IDH, incluindo 

a relacionada com os casos sobre direitos dos povos indígenas. 
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4. OS PROGRESSOS E AS LACUNAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

Os reconhecimentos constitucionais antes referidos, no 

entanto, nem sempre foram acompanhados de legislação que 

permita torná-los eficazes. Também não foram traduzidos, muitas 

vezes, em políticas públicas efetivas para garantir os direitos 

indígenas. A lacuna na implementação identificada precocemente 

pelo então Relator Especial de Direitos Indígenas Stavenhagen 

(2006), infelizmente foi uma característica comum à maioria dos 

estados da região. A seguir, vamos referir-nos aos esforços 

desenvolvidos pelos estados da região na implementação prática 

destes direitos. Vamos analisar os progressos conseguidos através 

do desenvolvimento legislativo e das políticas públicas promovidas 

para estes efeitos, assim como os obstáculos que ainda impedem o 

seu exercício eficaz. Dada a amplitude dos direitos vamos centrar-

nos em termos de direitos políticos nos que correspondem aos 

povos indígenas e sua à participação nas instâncias eletivas de 

representação nos estados, assim como no seu direito à 

autonomia. Em relação aos direitos territoriais vamos analisar, 

principalmente, os que foram promovidos pelos estados em 

matéria de direito à terra e de direitos indígenas sobre os seus 

recursos naturais. 

4.1. Direitos políticos 

O direito dos povos indígenas em participar em instituições 

eletivas de representação popular teve uma evolução 

constitucional e legislativa, e/ou desenvolvimento político em 

vários estados na região.  

 

Assim, por exemplo, na Bolívia, a CP de 2009 criou as circunscrições especiais 

indígenas originárias camponesas (CEIOC) e a Lei do Sistema Eleitoral (LRE 026 de 

2010) estabeleceu 7 circunscrições especiais para deputados indígenas, assim como 

lugares para a eleição direta dos indígenas quando fossem minoria populacional 

noutros níveis da administração.  

 

Nas eleições de 2009, o número de parlamentares indígenas 

eleitos atingiu o número de 38 (32 deputados e 6 senadores), 

representando 22,89% do total. A mesma tendência refletiu-se nas 
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eleições autárquicas e departamentais de abril de 2010 convocadas 

com base no regulamento da CP de 2009 (Cárdenas 2011). 

 

Na Colômbia, a CP de 1991 estabeleceu um número adicional de 2 senadores, do 

total de 100, a serem eleitos por comunidades indígenas através de uma 

circunscrição nacional especial, assim como circunscrições eleitorais especiais para 

a Câmara de Representantes para permitir a participação de, entre outros, grupos 

étnicos10.  

 

Isto garantiu a representação indígena nestes órgãos 

eletivos, embora não de forma proporcional à população (2% no 

caso do Senado e não 3% do total de população que 

representam). Além disso, a participação política indígena foi 

seriamente debilitada pelo conflito armado no país, principalmente 

na zona andina e no norte da Colômbia11.  

 

No caso do México, antes da reforma de 2001, e posteriormente a ela, foi 

desenvolvida legislação sobre a participação política dos povos indígenas, em 

diferentes níveis, incluindo o Congresso da União, os Congressos estatais e os 

municípios. No primeiro nível, em 2005, o Conselho Geral do Instituto Federal 

Eleitoral (IFE) aprovou uma delimitação dos 300 distritos eleitorais federais em que 

se divide o território mexicano incorporando critérios etnolinguísticos. Esta 

delimitação deu origem a um total de 28 distritos com uma percentagem de 

população indígena superior a 40%, que são conhecidos como “distritos indígenas” 

(Burguete 2010).  

 

Como resultado disto, assim como das estratégias de inclusão 

preferencial voluntárias desenvolvidas pelos partidos políticos mais 

relevantes, a representação indígena no Congresso da União foi 

aumentada, passando de 7 deputados indígenas eleitos em 2003, 

a 18 em 2006 e a 16 em 2009. Destes 7, 17 e 10 legisladores 

foram eleitos nas circunscrições uninominais criadas pelo IFE 

(Sonnleitner 2012). Ao nível dos estados, destaca Chiapas, que 

 
10 A participação indígena neste último caso foi regulamentada pela Lei 649 de 2001, que 

estabeleceu um assento especial para as comunidades indígenas, além de dois para as 

comunidades negras. 
11 Este conflito, que enfrenta as forças da guerrilha, do narcotráfico com o Estado, causou um 

número elevado de vítimas fatais indígenas - mais de mil pessoas indígenas entre 1998 e 

2008 (Anaya 2010)- e a deslocação forçada de muitas comunidades indígenas, devido à 

expansão da fronteira agrícola e a criação de territórios indígenas de cultivos de coca (ONIC 

2009). 
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com base na Lei eleitoral de 1994, aumentou os distritos eleitorais 

uninominais de 15 para 20, dando origem a 7 distritos eleitorais 

maioritariamente indígenas (Burguete 2010). Apesar dos indígenas 

terem elegido 10 de 40 deputados em 1995, em 2010 estes 

totalizaram apenas 3 do mesmo total (Sonnleitner 2012).  

 

No caso do Peru, a CP de 1993 defende que a lei devia estabelecer percentagens 

mínimas que tornem possível a representação de gênero, de comunidades nativas e 

povos nativos nos Conselhos Regionais e nos Conselhos Municipais (artigo 191)12. 

Leis posteriores13 estabeleceram, para cada caso, que as listas de candidatos ao 

Conselho Regional e a lista de candidatos a regidores devia ser formada por um 

mínimo de 15% de representantes das comunidades nativas e povos nativos em 

cada região onde estejam presentes, de acordo com o determinado pelo Júri 

Nacional de Eleições (JNE).  

 

Os resultados obtidos pelos povos indígenas através destas 

modalidades, não foram os esperados. A nível regional apenas 14 

de 258 candidatos indígenas foram eleitos em 2010 nos Conselhos 

Regionais. A nível provincial apenas 34 de 482 candidatos 

indígenas a regidor foram eleitos (JNE 2012). O Congresso da 

República, por sua vez, não tem assentos reservados para os 

indígenas. As dificuldades do sistema de cotas para garantir a 

participação política indígena em órgãos eletivos de representação 

levou a um debate que envolve as organizações indígenas e o JNE, 

a fim de permitir esta representação, incluindo no Congresso da 

República.  

 

A CP da Venezuela de 1999, além de reconhecer a existência e os direitos dos povos 

indígenas, também garantiu a sua representação na Assembleia Nacional e nos 

corpos deliberantes das entidades federais e locais com população indígena (artigos 

125). Este direito foi desenvolvido em 2005 pela Lei Orgânica de Povos e 

Comunidades Indígenas (LOPCI),…  

 

…que dispôs a criação de 3 assentos para a representação 

indígena na Assembleia Nacional, cada um deles eleito numa 

região-circunscrição desenhada para esses efeitos. Além disso, 

garantiu a representação de um deputado indígena nos Conselhos 

 
12 Artigo modificado mais tarde, em 2002, por Lei N° 27.680. 
13 Lei de Eleições Regionais Nº 27.683 de 2002 e Lei Nº 27734 de 2002, que modifica a Lei de 

Eleições Autárquicas (Lei Nº 26.864 de 1997). 
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Legislativos de 8 estados de ocupação tradicional indígena. A isso, 

uniu-se a Lei Orgânica de Processos Eleitorais (LOPE) de 2009, que 

estabeleceu que os estados com mais de 500 indígenas 

escolheriam um integrante em Conselhos Legislativos (artigo 151). 

A mesma Lei dispôs a eleição de um representante indígena nos 

municípios com 300 ou mais indígenas (artigo 152) e de outro nas 

freguesias com 180 ou mais indígenas (artigo 153). A lei não 

obrigou as organizações indígenas a formarem-se como partidos 

políticos para participar nas eleições, mas sim como organizações 

civis. Dada a realidade demográfica dos povos indígenas na 

Venezuela, devido à falta de recursos económicos e à polarização 

da política que existe no país, os indígenas foram obrigados a criar 

alianças com os partidos políticos, que controlam a competência 

eleitoral, o que tem debilitado a sua representação política. 

Em conjunto com isto, em diversos estados da região 

(Colômbia, Bolívia, Panamá, Nicarágua e México) foi reconhecido, 

através de diferentes modalidades, o direito à autonomia indígena.  

 

Este é o caso das autonomias indígenas originárias camponesas (AIOC) 

estabelecidas na CP da Bolívia e na Lei Marco de Autonomias (031 de 2010). Dos 

18 povos que em 2010 mostraram o seu interesse em converter-se em AIOC, 

apenas 11 conseguiram formá-las através da via autárquica, 9 em municípios de 

terras altas e 2 em terras baixas no Chaco. 

 

Estas autonomias também podem ser estabelecidas pelas 

Terras Comunitárias de Origem (TCO hoje TIOC) referidas na CP 

de 2009 mediante um procedimento especial. No entanto, isto 

ainda não aconteceu.  

 

No caso da Colômbia, por sua vez, a CP estabeleceu no seu artigo 286 e 287 as 

entidades territoriais indígenas (ETI), como figura para o exercício da autonomia 

indígena.  

 

Estas ETI seriam governadas por conselhos indígenas, com 

base nos seus usos e costumes. Até agora, estas instituições ainda 

não foram desenvolvidas pela legislação. Os resguardos indígenas, 

no entanto, figura de origem colonial estabelecida na CP e na lei, 

foram cada vez mais reconhecidos como espaços de autonomia 
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indígena14. Nos últimos anos, foram fortalecidas as atribuições dos 

resguardos em matéria de saúde e educação. Desde 2001, 

participam nas receitas públicas, embora através dos municípios, o 

que limita a sua independência. A Corte Constitucional reafirmou o 

carácter autónomo destas entidades, ao reconhecer que as 

comunidades indígenas são sujeitos coletivos de direito e, que em 

virtude disso, têm direito em determinar as suas próprias 

instituições e autoridades de governo, assim como usar as suas 

normas, costumes, projetos de vida e adotar as decisões internas e 

locais que considerem necessárias para a consecução desses fins, 

mesmo em contradição com a de outros órgãos públicos15. No 

entanto, um claro obstáculo ao exercício da autonomia indígena 

através dos resguardos centra-se no conflito armado existente 

neste país, que afeta gravemente os povos indígenas. 

As experiências de autonomia indígena mais importantes da 

região, no entanto, são as do Panamá e da Nicarágua. No caso do 

Panamá, esta encontra o seu fundamento num processo histórico 

que antecede os ciclos de reforma dos estados antes analisados, 

mas que foi fortalecida nos últimos anos. 

  

A figura através da qual se exerce a autonomia indígena no Panamá é a da comarca 

indígena. Estas comarcas, a primeira das quais - a de San Blas (atualmente Kuna 

Yala) - data de 1953, tem dois níveis de governo; o indígena e o do Estado,  

 

… que coexistem, apesar de algumas dificuldades e tensões. 

No caso de Kuna Yala, isso é exemplificado no facto do governo 

indígena ser regido pela “Lei Fundamental da Comarca Kuna Yala”, 

que define o Congresso Geral Kuna como a autoridade máxima 

local, assim como a sua forma de eleição, composição e 

competências, enquanto o governo é regulado formalmente pelo 

 
14 Os resguardos são entendidos pelo Decreto 2001 de 1998 como “uma instituição legal e 

sociopolítica de carácter especial, formada por uma comunidade ou parcialidade indígena, que 

possui um título de propriedade comunitária sobre o seu território e regula-se para a gestão deste 

e da sua vida interna por uma organização ajustada ao fórum indígena ou às suas pautas e 

tradições culturais” (artigo 2). 
15 Na sentença C-921/07, por exemplo, a Corte Constitucional da Colômbia afirma que, em virtude 

do anterior, as decisões da reserva têm de ter precedência sobre as da entidade autárquica se 

existir discrepâncias entre elas em relação ao uso de recursos para o desenvolvimento das suas 

competências próprias. 
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Decreto Executivo 89 de 1983, que estabelece o Intendente como 

a autoridade responsável pela comarca, sendo este nomeado e 

destituído pelo executivo. Outras comarcas reconhecidas são a de 

Madungandi, cuja normativa (Lei N° 24 de 1996) reconhece as 

autoridades e as instituições indígenas, incluindo os congressos 

indígenas (geral, regional e locais) e os caciques e sáhilas (artigos 

5 a7). A Lei da Comarca Ngöbe-Buglé N° 10 de 1997, por sua vez, 

estabelece a necessidade de estudos sobre o impacto ambiental 

prévios à realização de atividades que afetem os recursos naturais. 

Finalmente a Lei N° 34 de 2000 da comarca Kuna de Wargandi, 

que por sua vez, dispõe que o Congresso Geral Kuna de Wargandi, 

em conjunto com as comunidades, tem a responsabilidade de 

elaborar um plano de gestão e desenvolvimento da região baseado 

na cultura kuna para garantir a utilização sustentável e a 

conservação da biodiversidade. Este plano, no entanto, tem de ser 

aprovado pela Autoridade Nacional do Ambiente (ANAM) (artigo 9).  

Um dos maiores problemas que as comarcas enfrentam 

centra-se nas estratégias governamentais orientadas em 

intervencioná-las. Isto através do impulso de figuras da área 

política para os cargos tradicionais (Ospina 2011). Também 

através da criação pelos partidos políticos de divisões internas 

entre a figura do presidente dos congressos indígenas – onde 

existem – com a dos caciques gerais (Castillo 2007). 

 

No caso da Nicarágua, as autonomias têm o seu fundamento na CP de 1987, que 

reconheceu às comunidades da Costa Atlântica o direito às suas próprias formas de 

organização social, históricas e culturais (artigo 180) e à livre escolha das suas 

autoridades e representantes (artigo 180). No mesmo ano, a Lei N° 28 regulou o 

alcance do regime especial para os povos indígenas e as comunidades étnicas desta 

parte da Nicarágua, estabelecendo duas regiões autónomas no departamento de 

Zelaya; a do Atlântico Norte (RAAN) e a do Atlântico Sul (RAAS) (artigo 6). 

 

 O Estatuto de Autonomia, no entanto, outorgou às regiões 

autónomas poderes muito gerais, atribuindo ao governo central a 

maior parte das responsabilidades para tornar eficaz este 

mandato. Os Conselhos Regionais estabelecidos em 1990 

funcionaram sem regulamento até 2003, ano da sua aprovação 

pela Assembleia Nacional (Decreto N° 3854). Este regulamento, 



 

278 

Os direitos dos povos indígenas na América Latina 

 

em conjunto com a definição da natureza jurídica das autonomias, 

concebendo-as como espaços descentralizados dentro da unidade 

do Estado, veio a corrigir lacunas do Estatuto, estabelecendo um 

mecanismo para a descentralização dos programas de saúde, 

justiça, transporte e educação e confirmando o poder de veto dos 

Conselhos Regionais em matéria de exploração dos recursos 

naturais propostos pelo Estado nos seus territórios16. A isto uniu-se 

a criação de um Fundo Especial de Desenvolvimento e o 

esclarecimento dos processos de coordenação entre as autoridades 

regionais e nacionais, assim como entre os municípios e as 

comunidades territoriais e indígenas reconhecidas (González 

2012). De qualquer forma, é importante esclarecer, que a 

autonomia estabelecida na CP e a lei, longe de ser uma autonomia 

indígena, como a que reivindicaram principalmente os miskito nos 

anos oitenta, constitui uma autonomia de base multiétnica que 

tem como objetivo permitir aos diferentes grupos étnicos que ali 

vivem, que incluem além de povos indígenas, outros grupos 

étnicos, incluindo dois povos afro descendentes (crioulos e 

garífunas) e mestiços, participar e influenciar o governo da região 

(Hooker 2010)17. 

No entanto, é relevante destacar, que ainda persistem muitos 

estados na região onde os direitos políticos não são reconhecidos 

aos povos indígenas.  

 

Assim, na Argentina, no Brasil e no Paraguai, que têm uma demografia indígena 

menor (entre 1% e 3% da população total de acordo com BID (Sieder 2011), no 

Chile, cuja população indígena atinge 11% da população total (Censo de População e 

Habitação 2012) e inclusive na Guatemala, cuja demografia indígena atinge 66% da 

população total (Sieder 2011), os povos indígenas ainda continuam a ser excluídos 

das instâncias de participação política nos órgãos eletivos estatais. Também não 

foram estabelecidos mecanismos para permitir a autonomia política ou económica 

nos seus territórios de propriedade legal ou ancestral. 

 

No caso do Chile, por exemplo, os povos indígenas não têm 

qualquer representação política em nenhuma das duas câmaras do 

 
16 Mediante a reforma da CP em 1995, decidiu-se que os contratos de exploração racional dos 

recursos naturais nestas regiões autónomas deviam ter a aprovação do Conselho Regional 

Autónomo correspondente (artigo 181). 
17 Esta situação foi determinada pelo receio do governo Sandinista da época de uma hegemonia 

dos miskito, o grupo indígena mais forte que já tinha enfrentado o sistema (Hooker 2010). 
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Congresso Nacional. Os seus esforços para estarem representados 

nesta instância, têm sido geralmente interferidos pelos partidos 

políticos não indígenas, que são beneficiados por um sistema 

eleitoral binominal imposto durante a ditadura de Pinochet, que 

exclui os povos indígenas. Outro caso que chama a atenção neste 

sentido é o da Guatemala, onde apesar do significativo peso 

proporcional da população indígena, esta tem uma representação 

minoritária no Congresso Nacional – 20 deputados (13%) do total 

de 158 nas eleições de 2007- a maior parte deles eleitos em listas 

por partidos políticos não indígenas (Soberanis 2011). 

4.2. Direitos territoriais 

Alguns estados deram passos importantes na regulação 

jurídica e nas políticas públicas concebidas para identificar, 

delimitar e em alguns casos titular a favor de indígenas as suas 

terras e/ou territórios.  

 

É o caso da Bolívia, que com uma população indígena maioritária, e com base, 

primeiro, na CP de 1994, que reconheceu aos povos indígenas as suas terras 

comunitárias de origem (TCO) e, mais tarde, à carta de 2009, impulsionou um 

processo de saneamento proprietário de grande dimensão.  

 

Assim, entre 1996 e 2009 foram saneadas 149 TCO 

(atualmente TIOC) com uma superfície total de 15,5 milhões de 

hectares, que representam 41,2% da superfície saneada e titulada 

do país, que totalizam 37,7 milhões de hectares (Chumacero coord. 

2010)
18

. Na sua maior parte as terras reconhecidas como TCO 

correspondem às que o Estado considera públicas, onde os povos 

indígenas têm ocupação ancestral. Parte significativa das TCO 

saneadas e tituladas corresponde a terras baixas no Chaco e na 

Amazónia da Bolívia, em contraste com as localizadas nas terras 

altas na zona andina onde vive a maior parte da população indígena 

(83% do total) e o progresso é muito menor (Ibíd). 

 
18 Do total de 106 milhões de hectares em processo de saneamento, 37,7 milhões foram 

saneadas, 13,3 milhões estão em processo de saneamento e 55,6 milhões ainda estão por 

sanear (Chumacero 2010). 
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No entanto, os problemas que os povos indígenas encontraram 

no reconhecimento dos direitos de propriedade ancestral das suas 

terras através da figura das TCO - cuja conversão a TIOC foi 

proposta pela CP de 2009 - não foram poucos. As terras 

reconhecidas a indígenas através desta modalidade foram 

consideravelmente menores às demandadas e muitas comunidades 

perderam continuidade territorial ao serem fragmentadas pela 

presença de terceiros no seu interior. Desta forma, atualmente 

estima-se que cerca de 50% das TCO de terras baixas são 

descontínuas em diferentes proporções, o que além de afetar o 

reconhecimento proprietário, dificulta a sua gestão e o controlo 

territorial indígena sobre as mesmas (Salgado 2010).  

O atraso no processo de saneamento das TCO facilitou a 

permanência e consolidação de empresas de exploração de florestas 

tropicais, cuja atividade afeta o direito ao uso e aproveitamento 

sustentável exclusivo que a CP e a Lei florestal de 2006 (N° 1700) 

asseguram a estes povos, sobre as terras de ocupação indígena. O 

mesmo aconteceu com as concessões de hidrocarbonetos e mineiras 

outorgadas pelo Estado. Outro dos temas críticos neste sentido é o 

da eficácia da consulta e do CLPI de povos indígenas previsto em 

relação às medidas administrativas que os afetam. Um exemplo claro 

disso é o do Território Indígena Parque Nacional Isiboro Secure 

(TIPNIS), que apesar do seu duplo estatuto como TCO e área 

protegida, está ameaçado por um projeto de estradas do governo 

de Evo Morais (Villa Turani- San Ignacio de Mojos) que o 

atravessa. Este projeto teve resistência não apenas dos povos que 

ali vivem, mas também dos povos indígenas da Bolívia em geral, 

por ser contrário às suas prioridades em matéria de 

desenvolvimento e planos de vida. Apesar da declaração de 

intangibilidade deste território por parte do governo em 2011 (Lei 

180), em 2012 voltou a insistir (Lei 222) num processo de 

consulta, questionado pelos povos indígenas e entidades de 

direitos humanos por não garantir as normas internacionais, de 

forma a impor a estrada. 

 No caso do Brasil, onde a população indígena é menor 

(0,4%), também têm sido impulsionados processos de demarcação 

de terras indígenas significativos.  
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Com base nos procedimentos da CP de 1988, em 2011 as terras indígenas 

reconhecidas por este Estado ascenderam a um total de 672, ocupando uma 

extensão de 110.387.058 hectares e representando 13% da superfície total do 

Brasil. 396 destas terras, com 97.405.142 hectares, finalizaram o processo de 

demarcação, ficando registadas como tal nos registos correspondentes.  

 

A maior parte destas terras - 409 com 108.720.018 hectares, 

que representavam 21,67% do território amazónico e 98,61% do 

total de terras indígenas do país - estavam concentradas na 

Amazónia Legal, área que envolve 9 estados amazónicos. 288 

destas terras indígenas, com 96.336.190 hectares estavam 

inscritas como tal nos registos correspondentes (Instituto Sócio 

ambiental 2011)19. No entanto, muitas destas terras continuam a 

ser alvo de invasões por parte de vários grupos (proprietários, 

fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, empresas nacionais e 

internacionais), muitas vezes, interessados em explorar os seus 

recursos naturais. Esta situação afeta muitos povos indígenas 

isolados ou em isolamento voluntário, estimados em 70, apesar de 

muitos deles viverem em terras demarcadas (Anaya 2009). Em 

2010 foram identificados 426 projetos de investimento em 

desenvolvimento, principalmente de exploração mineira e hídrica, 

madeireira, agroindustrial, entre outros, afetando terras indígenas, 

muitos deles apoiados ou financiados pelo governo federal e 

inseridos dentro do PAC (Liebgott 2010). 

Outro tema crítico no caso do Brasil tem a ver com o facto da 

propriedade das terras não pertencer aos povos indígenas, mas 

sim, de acordo com a própria CP, à União. Isto, o mesmo que as 

diferentes formas de tutela da população indígena que vive nelas 

pelo órgão estatal responsável pelas políticas indígenas, limitam 

seriamente o direito dos indígenas em definir as suas prioridades 

em relação ao desenvolvimento e assumir o controlo das suas 

vidas (Anaya 2009; Aylwin 2012) 

Outro caso a destacar sobre este tema é o da Colômbia.  

 

 
19 Antecedentes correspondentes a 4/11/2010, disponível em 

http://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/situacao-juridica-das-tis-hoje [Consultado a 5 de 

janeiro de 2011]. 

http://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/situacao-juridica-das-tis-hoje
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 De acordo com o Relator Especial da ONU James Anaya, em 2007 existia um total de 

710 resguardos que ocupavam uma extensão de 34 milhões de hectares, 

equivalentes a 29,8% do território colombiano (Anaya 2010).  

 

Embora seja uma cifra significativa se tivermos em 

consideração que a população indígena da Colômbia não supera 

3% do total do país, naquele momento existiam processos 

pendentes de titulação de 1,6 milhões de hectares, onde viviam 

quase 400 mil indígenas (Anaya 2010). Tal como em outros 

contextos, a proliferação de projetos de investimento destinados à 

exploração dos recursos naturais renováveis – florestais – e não 

renováveis – hidrocarbonetos e mineração – em territórios 

indígenas, muitos deles sem processos de consulta adequados e 

sem a sua participação nos benefícios, contrariando expressamente 

a CP e o direito internacional, representa um dos problemas mais 

graves que afetam os povos indígenas (Houghton 2008; ONIC 

2009). Isto levou a que os povos indígenas impugnassem estes 

projetos perante a Corte Constitucional deste país, que acolheu 18 

tutelas indígenas entre 1993 e 2006 reconhecendo a violação do 

direito ao território para projetos de investimento impulsionados 

sem processos de consulta adequados (Anaya 2010). Como 

consequência desta jurisprudência, a Corte decidiu suspender o 

enchimento de uma barragem em território indígena; 

pulverizações em áreas de cultivo ilícito; uma exploração florestal 

em território de comunidades negras; e uma exploração florestal e 

mineira, enquanto não fosse realizada a consulta prévia (Due 

Process of Law Foundation, 2011)20. Mais recentemente, uma 

sentença da mesma Corte reafirmou esta jurisprudência ao 

ordenar a realização de uma consulta para obter o consentimento 

prévio, livre e informado em torno de três projetos que afetavam o 

povo indígena Embera Katío: a construção de uma estrada, a 

interligação elétrica binacional Colômbia-Panamá e uma concessão 

mineira. A sentença também ordenou parar a implementação 

destes projetos em quanto não fossem feitas as consultas 

 
20 Além disso, podemos afirmar que o mesma Corte se pronunciou em relação a projetos 

legislativos aprovados sem processos de consulta dos povos indígenas. O caso mais relevante 

é o da Lei Geral Florestal (Lei 1021 de 2006), que foi declarado inconstitucional por não ter 

sido feita a consulta, de forma adequada, com os povos indígenas (Anaya, 2010). 
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correspondentes aos povos indígenas afetados21. A isto se 

acrescenta, como foi afirmado, o conflito armado que se vive no 

país, que afeta seriamente o processo de reconhecimento das 

terras indígenas, assim como as possibilidades de um controlo 

territorial por parte dos povos indígenas. 

 Em contrapartida destes casos, o Estado chileno utilizou 

mecanismos de mercado para dar resposta às exigências dos 

povos indígenas (11% da população total) em relação à usurpação 

das suas terras ancestrais e/ou legais.  

 

De facto, com base na Lei 19.253 de 1993 que criou o Fundo de Terras e Águas 

Indígenas (FTAI) gerido pela Corporação Nacional de Desenvolvimento Indígena 

(CONADI), entre 1994 e 2009 o estado chileno destinou US $ 292 milhões para a 

aquisição, transpasso ou saneamento de terras a favor de indígenas. Do total de 

terras alegadamente “ampliadas” durante este período – 657 mil hectares –, 

apenas 100 mil hectares representam uma ampliação real, uma vez que as 

restantes correspondem à aquisição ou saneamento de terras anteriormente 

pertencentes a indígenas, ou à transferência de terras públicas, na sua maioria 

terras ancestrais em poder do Estado (Aylwin 2012).  

 

As terras transferidas para indígenas através do FTAI não 

garantem a proteção e o controlo indígena sobre os recursos 

naturais existentes nelas, que de acordo com a lei, podem ser 

concedidos pelo Estado a terceiros. Tudo isto resultou na expansão 

dos investimentos extratores e produtivos em territórios indígenas, 

ricos em recursos naturais, que em conjunto com a migração para 

os centros urbanos da população que ali vivia e no seu conseguinte 

empobrecimento, criou processos de protesto social indígena, 

principalmente no caso do povo mapuche, que foram 

criminalizados pelo Estado (Anaya 2009). 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi possível observar, apesar dos progressos verificados 

na região durante as últimas décadas no reconhecimento jurídico 

dos povos indígenas e dos seus direitos, ainda existem, 

atualmente, muitos obstáculos para garantir a sua eficácia real. 

Assim, em termos de direitos políticos, não é garantida de forma 

adequada a representação indígena proporcional à sua população 

 
21 Corte Constitucional Colômbia, Sentença número T-129, de 3 de março de 2011. 
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nos órgãos eletivos de representação popular. Em nenhum Estado 

da região os povos indígenas têm uma representação nos órgãos 

legislativos (congressos, parlamentos, assembleias legislativas), 

que seja proporcional ao seu peso demográfico. O caso mais 

ilustrativo das limitações persistentes neste sentido é o de Yatama, 

movimento indígena da Costa Atlântica da Nicarágua que, apesar 

de estar organizado como partido político, foi impedido de 

participar nas eleições autárquicas de 2004 por não cumprir os 

requisitos impostos pela legislação eleitoral deste país (Corte IDH, 

Sentença caso Yatama vs Nicarágua, 2005). A legislação que 

impediu a sua participação ainda não foi modificada, apesar das 

indicações da Corte IDH ao governo da Nicarágua.  

Também ainda existem obstáculos ao exercício, por parte 

destes povos, do direito à autonomia. Em alguns estados, como a 

Colômbia, não foi criada legislação para o desenvolvimento deste 

direito constitucional. Em outros, embora exista legislação para a 

implementação de sistemas de autonomia indígena, esta não foi 

aplicada, como no caso de Equador, ou foi aplicada de forma muito 

limitada, como no caso da Bolívia. Entre os fatores que levam a 

esta situação, destaca-se o receio dos governos em que os povos 

indígenas assumam poderes que limitem ou entrem em conflito 

com os seus planos em termos de desenvolvimento económico. Os 

casos da Bolívia e do Equador, onde a CP e as leis reconhecem aos 

povos indígenas direitos sobre os recursos naturais nos espaços 

autonómicos, parecem ser os mais ilustrativos deste tema. A isto 

une-se a falta de financiamento para os governos autónomos, o 

que enfraquece seriamente as suas possibilidades de exercerem 

este direito. Desta forma, não é de estranhar que as reivindicações 

por transformações estatais para garantir uma verdadeira 

representação política indígena, assim como a autodeterminação e 

autogoverno dos seus povos, continuem a ser exigências centrais 

nos movimentos indígenas da região22.  

 
22 Ela está claramente refletida na Declaração de Mama Quta Titikaka, de maio de 2009, 

emitida por representantes de povos indígenas de toda a América Latina reunidos na Cimeira 

dos Povos Indígenas do Abya Yala em Puno. Nela afirma: 

Construir Estados Plurinacionais Comunitários, baseados no autogoverno, na 

autodeterminação dos povos, na reconstituição dos territórios e nações originárias. Com 

sistemas legislativos, judiciais, eleitorais e políticas públicas interculturais,  
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Em termos de direitos territoriais, embora se deva valorizar 

os esforços desenvolvidos pelos estados, também se deve 

sublinhar as limitações das políticas por estes impulsionadas para 

garantir o controlo dos povos indígenas sobre os recursos naturais 

que estão nas suas terras e territórios, principalmente os recursos 

do subsolo, recursos que estes estados consideram pertencer-lhes. 

São frequentes os projetos de investimento extrativo de recursos 

naturais em terras e territórios indígenas conduzidos sem 

processos de consulta e sem o CLPI destes povos. Estes projetos 

também não consideram a participação destes povos nos 

benefícios que geram, nem a compensação pelos danos causados. 

Estes projetos, como sabemos, têm resultado, na maior parte dos 

estados da região, incluindo no Equador e na Bolívia, em processos 

de criminalização dos protestos indígenas. Isto também cria graves 

impactos sociais e ambientais que ameaçam a sobrevivência 

material e cultural dos povos indígenas.  

Esta é uma situação que se agrava na medida em que os 

governos da região continuam a promover um desenvolvimento 

orientado à exploração dos recursos naturais, a maior parte dos 

quais estão nos territórios indígenas até agora conservados pelos 

povos indígenas. Os trágicos factos de Bagua, no Peru, onde o 

protesto indígena perante os decretos legislativos aprovados para 

facilitar o TLC com os Estados Unidos foi apaziguada em 2009, são 

demostrativos dos conflitos que as políticas públicas provocam 

quando não são o resultado de um processo de diálogo respeitador 

com os povos indígenas, mas sim de imposição. Isto deveria levar 

os estados a repensar sobre as estratégias até agora promovidas 

em relação a estes povos, para acomodar as políticas que 

permitam tornar realidade os direitos que lhes foram reconhecidos 

durante as últimas décadas e que em muitos contextos continuam 

sem uma vigência real. 

 

 

representação política como povos sem mediação de partidos políticos. Lutar por novas 

constituições em todos os países que ainda não reconhecem a plurinacionalidade. 

Estados Plurinacionais não apenas para os povos indígenas, mas para todos os 

excluídos. 
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TRIBAIS  

 

Rosmerlin Estupiñan Silva & Juana María Ibáñez Rivas 

Universidade Paris 1 Panteão Sorbona1 

 

Resumo 

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos destaca uma 

evolução bastante interessante em relação à abordagem dos direitos humanos dos 

membros de povos indígenas e tribais e aos desafios pendentes no que diz respeito 

ao cumprimento das correspondentes obrigações estatais de respeito e garantia. 

Neste sentido, o atual trabalho pretende fornecer ferramentas úteis para a análise 

das sentenças da Corte Interamericana a partir de duas perspetivas. A primeira, 

relacionada com o estudo dos métodos de interpretação do juiz interamericano em 

termos de direitos dos membros dos povos indígenas e tribais e, a segunda, a 

partir do conteúdo e alcance dado a estes direitos humanos e às exigências da sua 

cristalização mediante o cumprimento das reparações.  

 

1. INTRODUÇÃO2 

Os tratados interamericanos não contêm nenhuma 

especificidade cultural3 devido à influência liberal do contexto 

 
1 Grupo de Estudos em Direito Internacional e Latino-americano da Sorbona- Instituto de 

Investigações em Direito Internacional e Europeu da Sorbona (Paris, França) / Groupe d’études en 

Droit international et Latino-américain de la Sorbonne - Institut de Recherche en Droit 

international et Européen de la Sorbonne (Paris, France). GEDILAS-IREDIES: http://www.univ-

paris1.fr/centres-de-recherche/iredies/menu-haut-iredies/activites/gedilas/ 
2 Abreviaturas utilizadas: AMDI: Anuário Mexicano de Direito Internacional; art./arts.: 

artigo/artigos; coord.: coordenador; CIDH: Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Corte 

IDH: Corte Interamericana de Direitos Humanos; dir.: diretor; OEA: Organização dos Estados 

Americanos; OIT: Organização Internacional do Trabalho; p./pág.: página/páginas; RTDH: Revista 

Trimestral de Direitos Humanos ; ss.: seguintes; STEDH: Sentença do Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos; TEDH: Tribunal Europeu de Direitos Humanos; vol.: volume. 
3 Não podemos ignorar duas declarações que se referem aos direitos dos povos indígenas e 

tribais. A primeira data de 1947 e é um reflexo de todos os preconceitos de uma sociedade 

mestiça de pensamento único que considera os povos aborígenes como um “problema”. Em 

1947, no contexto da IX Conferência Pan-americana no Rio de Janeiro, a Declaração dos 

Direitos Sociais do Trabalhador (Carta Internacional Americana de Garantias Sociais),  

http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/iredies/menu-haut-iredies/activites/gedilas/
http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/iredies/menu-haut-iredies/activites/gedilas/


 

292 

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

jurídico americano4. Como consequência, não parece 

surpreendente que as primeiras posições da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (em adiante: CIDH) não 

destaquem as particularidades dos povos indígenas nas suas 

análises5. O contexto social latino-americano de meados do século 

XX, o papel ativo dos movimentos indígenas e indigenistas6 e a 

aprovação progressiva da Convenção 169/1989 da OIT por parte 

dos Estados do continente americano, marcaram a evolução dos 

trabalhos da CIDH e a consolidação de estudos especializados que, 

desde 19917, assentaram as bases para os trabalhos da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (em adiante: Corte IDH)8. 

 

consagrou no seu artigo 39 que: “Nos países onde exista o problema da população aborígene 

serão adotadas as medidas necessárias para dar ao índio proteção e assistência, amparando-

o na vida, na liberdade e na propriedade, defendendo-o do extermínio, protegendo-o da 

opressão e da exploração, protegendo-o da miséria e fornecendo-lhe uma adequada 

educação”. O segundo texto, aprovado em 2011, é conhecido como a Carta Democrática 

Interamericana e contém dois artigos de interesse: o artigo 9 como cláusula de não 

discriminação, que inclui a “...promoção e proteção dos direitos humanos dos povos 

indígenas... e o respeito à variedade étnica, cultural e religiosa...” e o artigo 13, que se 

refere, nomeadamente, ao direito à educação das “pessoas que pertencem às minorias”. 
4 Durante a redação da Carta das Nações Unidas, não foi esquecida a declaração de Eleanor 

Roosevelt em 1946, segundo a qual “if individual human rights are respected, there will be no 

need to proclaim the rights of minorities”. YACOUB, J., Les minorités dans le monde: faits et 

analyses, Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 167. 
5 As primeiras respostas da CIDH centram-se nos casos das populações indígenas como casos de 

somatórias de indivíduos, sem considerar o seu carácter de povo ou as consequências dos crimes 

cometidos sobre o conjunto da comunidade. v CIDH, OEA/Ser.L/V/II.32, doc. 3, rev. 2 (14-2-

1974): Relatório anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 1973, caso do Pueblo 

Guaibo vs Colombia; CIDH, OEA/Ser.L/V/II.37, doc. 20, corr. 1 (28-6-1976): Relatório anual da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 1975, caso dos Pueblos indígenas Aché vs 

Paraguay; CIDH, OEA/Ser.L/V/II.62, doc. 10, rev. 3 (29-11-1983): Relatório especial sobre a 

situação dos direitos humanos de um setor da população da Nicarágua de origem miskito. 
6 Este tema está amplamente documentado no capítulo correspondente ao contexto latino-

americano de evolução dos direitos dos povos indígenas, a cargo dos professores Jane Felipe 

Beltrão e Assis da Costa Oliveira, nesta obra coletiva.  
7 CIDH, OEA/Ser.L/V/II.76, doc. 10 (18-9-1989): Relatório anual da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos de 1988-1989, capítulo VI, II; OEA, AG/Res. 1022 (XIX-0/89) (18-11-1989): 

Resolução da Assembleia Geral relativa ao Relatório anual da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, par. 13. Desde 1990 existe um Relator especial sobre direitos dos povos indígenas na 

CIDH e desde 1999 existe um Grupo de Trabalho do Conselho Permanente da OEA sobre os povos 

indígenas e tribais que se reúne regularmente. 
8 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 é o instrumento principal da Corte 

IDH, cuja sede em San José de Costa Rica, começou a funcionar em 1979, quando a Assembleia 

Geral da OEA elegeu os seus primeiros sete juízes. A Corte IDH tem uma função consultiva 

bastante ampla em termos de interpretação de tratados e de outros textos e uma função 
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Nessa mesma linha de trabalho, desde 1997, os esforços dos 

Estados dirigem-se para a elaboração de um Projeto de Declaração 

Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas no contexto do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos9. 

Este estudo concentra a sua análise na jurisprudência da 

Corte IDH como intérprete legítima dos instrumentos jurídicos do 

sistema interamericano em casos que envolvam alegadas violações 

dos direitos humanos, entre outros, dos povos indígenas e tribais. 

A partir daqui, vamos dar uma atenção especial aos conceitos e 

métodos da decisão judicial na interpretação da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (em adiante: a Convenção), 

concentrando-nos nos casos que representaram uma releitura do 

direito aplicável à luz de princípios ancestrais e de especificidades 

culturais.  

Partimos da definição dada pela jurisprudência 

interamericana de povos indígenas e tribais como grupos humanos 

em situação de vulnerabilidade10 e referimos-mos a povos 

indígenas e tribais, incluindo a jurisprudência relacionada com 

casos de comunidades afrodescendentes, já que, até à data, a 

Corte IDH analisou os casos representativos de comunidades 

afrodescendentes caracterizando-as como povos tribais que, tendo 

em vista a relação especiais com as suas terras ancestrais, é 

 

contenciosa que depende dos casos que são levados perante a Corte IDH através da Comissão.  
9 Proposta de Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela CIDH a 26 

de fevereiro de 1997, no seu 95 Período Ordinário de Sessões, OEA/Ser/L/V/.II.95 Doc. 6 (1997). 

http://www.oas.org/OASpage/Events/default.asp?eve_code=8  

10 Por exemplo, a jurisprudência interamericana referiu-se aos povos indígenas e tribais como 

grupos humanos “em situação de fraqueza ou impotência”, “em situação de violabilidade e 

marginalidade” (Yatama, par. 201 e 202), em “estado de violabilidade” (Moiwana, voto 

Caçado Trindade, par. 79), “em situação de especial violabilidade” (Yakye Axa, par. 63); “em 

situação de violabilidade” (Saramaka, par. 174). v. Corte IDH, caso Yatama vs Nicaragua. 

Sentença de exceções preliminares, mérito, reparações e custas, 23 de junho de 2005 (em 

adiante: Yatama); Corte IDH, caso da Comunidad Moiwana vs Suriname. Sentença de 

exceções preliminares, mérito, reparações e custas, 15 de junho de 2005 (em adiante: 

Moiwana); Corte IDH, caso Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay. Sentença de mérito, 

reparações e custas, 17 de junho de 2005 (em adiante: Yakye Axa); Corte IDH, caso do 

Pueblo Saramaka vs Suriname. Sentença de exceções preliminares, mérito, reparações e 

custas, 28 de novembro de 2007 (em adiante: Saramaka). 

http://www.oas.org/OASpage/Events/default.asp?eve_code=8
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provável que partilhem a mesma proteção que a dos povos 

indígenas11. 

Com o objetivo de fornecer ferramentas de análise que 

possam ser utilizadas em decisões futuras da Corte IDH, vamos 

abordar o estudo a partir de uma análise dos métodos de 

interpretação do juiz interamericano em matéria de direitos dos 

povos indígenas e tribais, as suas abordagens e inovações (1), 

para nos referirmos, posteriormente, ao conteúdo dos direitos 

convencionais na matéria e às modalidades da sua aplicação (2) e 

avançar alguns elementos de conclusão.  

2. A INTERPRETAÇÃO DINÂMICA DO JUIZ 

INTERAMERICANO 

Para se adaptar às situações e aos casos em estudo, a Corte 

IDH adotou desde cedo, um método dinâmico de interpretação que 

autores como o professor Hennebel chamam de “dinâmico”, 

“sociológico” ou “generoso”12 e que consiste em interpretar o 

direito aplicável no contexto e em estreita relação com a realidade 

do peticionário. Trata-se de um olhar universal multicultural 

profundo (2.1) que faz florescer teorias e técnicas de interpretação 

inovadoras para adaptar a Convenção ao particularismo cultural 

(2.2). 

2.1. Os contornos de uma sociedade multicultural 

interpretada pelo juiz interamericano 

O uso do método multicultural de interpretação em relação 

aos direitos dos povos indígenas e tribais tem uma consequência 

óbvia: a abertura ao universalismo jurídico, adotando um olhar 

 
11 Para uma aproximação crítica à jurisprudência da Corte Interamericana em relação à 

identificação de comunidades rurais afrodescendentes como povos tribais, ver DULITZKY, A., 

“Cuando los afrodescendientes se transformaron en ‘pueblos tribales’: El Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y las comunidades rurales negras”, El Otro Derecho, 

nº 41, 2010, pp. 13-48. 
12 HENNEBEL, L., «La protection de l’“intégrité spirituelle” des indigènes. Réflexions sur l’arrêt de 

la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Comunidad Moiwana vs Suriname du 

15 juin 2005 », RTDH, no 66, 2006, pp. 253-276, p. 254; HENNEBEL, L., «La Cour 

interaméricaine des droits de l’homme: entre particularisme et universalisme», em HENNEBEL, L., 

TIGROUDJA, H, (dir) Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, Pedone, Paris, 2009, 

pp. 75-119, p. 80. 
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pluralista, capaz de incluir o direito consuetudinário indígena, os 

princípios tradicionais das comunidades autóctones e tribais, assim 

como os componentes fundamentais da cosmovisão indígena13. 

Esta abordagem ambiciosa parte de uma análise multicultural na 

perspetiva universal dos direitos humanos (2.1.1) e exige uma 

abordagem pluralista, respeitadora dos particularismos, como 

garantia de eficácia dos direitos convencionais (2.1.2). O juiz 

interamericano assumiu o desafio de proteger a especificidade 

sem, portanto, perder a vocação universal dos direitos protegidos 

pelo sistema.  

2.1.1. O universalismo jurídico no contexto de uma 

sociedade multicultural 

A Corte IDH formou as bases de um método de interpretação 

universal de longo alcance no contexto da sua função consultiva 

[OC-1/1982]14. Em matéria contenciosa, a jurisprudência 

interamericana é marcada pela abertura a fontes externas ao 

sistema com interpretação da Convenção15.  

O universalismo jurídico do juiz interamericano tem bases 

convencionais precisas: o artigo 1-1 estabelece a obrigação estatal 

de respeitar e garantir os direitos convencionais, o artigo 2 

estabelece o dever estatal de adequar o direito interno e o artigo 

29 proíbe expressamente uma interpretação restritiva dos direitos 

 
13 RINALDI, K., Les droits des sociétés traditionnelles dans la jurisprudence de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme, Tese de doutoramento da Universidade de Nice Sophia-

Antipolis, Nice, 2012, p. 45. 
14 O juiz interamericano não duvidou em afirmar que o artigo 64-1 da Convenção permite-lhe 

pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer tratado relacionado com os direitos humanos 

dentro dos Estados americanos [par. 27], independentemente de se tratar de instrumentos alheios 

ao sistema interamericano [par. 37] sempre que a sua função consultiva não desnaturalize a sua 

função contenciosa ou vá em detrimento das alegadas vítimas [par. 31]. Corte IDH, parecer 

consultivo de 24 de setembro de 1982, OC-1/82, ““Otros tratados”. Objeto de la función consultiva 

de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), solicitado pelo Peru (em 

adiante: OC-1/1982). 
15 O juiz interamericano segue de perto a dinâmica de outros sistemas regionais para se manter 

atualizado em relação ao estado atual do Direito Internacional, desta forma, não estranha o seu 

espírito de abertura que vai mais além do estabelecido pelo modelo europeu sem ser tão ousado 

como o modelo africano. GARCÍA ROCA, J., et al (eds.), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y 

Americano de Derechos Humanos, Civitas/Thomson, Madrid, 2012, 491 pp.; BURGORGUE-

LARSEN, L., «Les Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme et le ‘système 

onusien’ », em DUBOUT, E.; TOUZE, S., (dir.) Les droits fondamentaux, charnières entre ordres et 

systèmes juridiques, Pedone, Paris, 2010, pp. 91-115. 
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convencionais estabelecendo a superioridade do princípio pro 

homine (pro personae) ou favor libertatis16. O uso deste princípio 

explica a abertura ao respeito dos direitos ancestrais dos povos 

indígenas e tribais e separa-se do positivismo clássico do ocidente 

para dar uma maior eficácia aos mecanismos de proteção17.  

 

Em termos de povos indígenas e tribais, a Corte IDH utiliza uma ampla gama de 

fontes que vão desde instrumentos externos ao sistema, como a Convenção OIT 

169/1989 e a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas 

de 2007, até ao direito interno aplicável caso a caso.  

 

A abertura ao universo de fontes de direitos humanos é 

evidente na sentença Mayagna- Awas Tingni que, com base no 

princípio pro homine [par. 138] recorda-nos o dever estatal de 

ajustar o usufruto dos direitos das comunidades indígenas e tribais 

“de acordo com o direito consuetudinário, valores, usos e 

costumes”18. 

 

 

 

 
16 “A Convenção Americana, assim como os restantes tratados de direitos humanos, são 

inspirados por valores comuns superiores (centrados na proteção do ser humano), estão dotados 

de mecanismos específicos de supervisão, são aplicados de acordo com a noção de garantia 

coletiva, consagram obrigações de carácter essencialmente objetivo e têm uma natureza especial, 

que os diferencia de outros tratados, que regulamentam interesses recíprocos entre os Estados 

Partes e são aplicados por estes, com todas as consequências jurídicas que daí derivam para os 

sistemas jurídicos internacional e interno”. Corte IDH, caso Ivcher Bronstein vs Perú. 

Competência, 24 setembro de 1999, par. 42.  
17 Para o professor Hennebel a Corte IDH aplica um olhar jusnaturalista. HENNEBEL, L., La 

Convention américaine des droits de l’homme, mécanismes de protection et étendue des droits et 

libertés, Bruylant, Bruxelas, 2007, p. 4. Para o professor Ferrer McGregor, em simultâneo, os 

artigos 1-1, 2 e 29 da Convenção servem como fundamento para o controlo da conformidade que 

consolida o universalismo jurídico e estabelece as bases do consenso regional, através da regra do 

precedente judicial interamericano. Uma análise detalhada sobre o tema pode ser encontrada, por 

exemplo, no voto fundamentado do juiz ad hoc Eduardo Ferrer McGregor, no caso Cabrera García 

y Montiel Flores vs México, de 26 de novembro de 2010. Este mesmo juiz irá desenvolver de 

forma ampla os postulados da Corte IDH numa obra recente sob a sua coordenação. FERRER MC-

GREGOR, E., (coord.) El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte interamericana 

y los jueces nacionales, Fundap, México, 2012. Para um estudo crítico sobre os problemas e as 

dificuldades de coerência associados ao controlo da convencionalidade interamericana pode ler: 

CASTILLA JUAREZ, K., “¿Control interno o difuso de convencionalidad? Una mejor idea: la garantía 

de tratados”, AMDI nº XIII, 2013, pp. 51-97, p. 66. 
18 Corte IDH, caso da Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua. Sentença de mérito, 

reparações e custas, 31 de agosto de 2001 (em adiante: Mayagna-AwasTingni).  
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 Em matéria de fontes, no caso Sarayaku19, a Corte recorda-nos que “os tratados 

externos ao sistema, aprovados pelo Estado acusado e que contêm aspetos de 

direitos humanos”, “a legislação interna referente aos direitos dos membros dos 

povos indígenas e tribais” [par. 161], “os princípios gerais de direito internacional” 

[par. 164], os acordos e instrumentos formalmente relacionados com o sistema 

interamericano [par. 161], são todos eles elementos que integram a análise 

jurídica da Corte IDH, que vai mais longe, integrando a soft law na sua análise.  

 

De facto, o juiz interamericano deixou bem claro desde cedo 

o carácter obrigatório da Declaração Americana dos Direitos 

Humanos [OC-10/89]20 e utiliza de forma consistente a Declaração 

das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas de 2007 

como direito aplicável [Sarayaku, par. 160 e nota 178].  

No caso Saramaka21, a Corte IDH inspira-se na Convenção 

OIT 169/1989, instrumento externo ao sistema interamericano não 

ratificado por Surinam, entre outros elementos, para identificar a 

consulta como inerente ao direito de propriedade comunitária 

[pars. 92-93, 129-134]. A Corte IDH impõe a mesma interpretação 

dinâmica em Sarayaku contra o Equador, que ratificou o referido 

Convénio, para afirmar que “a obrigação de consulta, além de ser 

uma norma convencional, também é um princípio geral do Direito 

Internacional” [pars. 163-164].  

Este processo de enriquecimento do direito aplicável ao 

sistema interamericano de direitos humanos existe, está a ser 

utilizado pela Corte IDH e permite alargar as fronteiras da 

Convenção para, nas palavras da professora Burgorgue-Larsen, 

manter a Convenção em movimento22. De facto, enquanto o 

universalismo é o contorno visível do direito aplicável, a ampla 

gama de tonalidades é construída, caso a caso, em função das 

 
19Corte IDH, caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador. Sentença de mérito e 

reparações, 27 de junho de 2012 (em adiante: Sarayaku).  
20 Corte IDH, parecer consultivo de 14 de julho de 1989, OC-10/89, “Interpretación de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el marco del artículo 64 de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, solicitado pela Colômbia (em adiante: OC-

10/1989). 
21 Corte IDH, Saramaka, pré-citada. 
22 Ao falar da Corte Europeia de Direitos Humanos, esta autora afirma: “O Tribunal renova, assim, 

o sentido e põe-se ‘ao dia’ em relação às tendências normativas e jurisprudenciais à escala 

internacional. Fazendo isto, a Convenção mantém-se sempre in, jamais obsoleta, esclerótica, 

arcaica”: BURGORGUE-LARSEN, L., El diálogo judicial. Máximo desafío de los tiempos modernos, 

Porrúa, México, 2013, p. 72. 
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particularidades que, sem perder a harmonia do sistema, são os 

principais componentes do pluralismo jurídico (2.1.2).  

2.1.2. A reabilitação do pluralismo jurídico  

O pluralismo jurídico faz parte de uma sociedade democrática 

e multicultural. A sua atualidade conceitual torna-se evidente em 

dois aspetos fundamentais: no facto de que, ao contrário do seu 

homólogo europeu23, o juiz interamericano atua em grande parte 

com base no direito aplicável ao nível do Estado acusado 

[Sarayaku, par. 160 e notas 183-185; Saramaka, par. 129-134] e, 

no facto de que o pluralismo jurídico interamericano também se 

estende ao direito indígena e tribal24.  

De toda a evidência, assim o entendeu a Corte IDH, quando 

em 2000, no processo Bámaca Velásquez (Mérito)25, fez valer a 

cosmovisão indígena para valorizar as consequências culturais de 

um desaparecimento forçado para além das repercussões sobre as 

vítimas diretas ou indiretas individualmente consideradas26. A 

 
23 Para o juiz europeu: “(...) não é necessário que o Estado defensor tenha ratificado o conjunto 

dos instrumentos, aplicáveis no sujeito preciso de que trata o tema em questão É suficiente para a 

Corte que os instrumentos relevantes denotem uma evolução contínua das normas jurídicas e os 

princípios aplicados no Direito Internacional ou no direito interno da maior parte dos Estados 

membros do Conselho da Europa e certifiquem, sobre um aspeto específico, a compreensão 

mútua nas sociedades modernas(...)” CEDH, Demir y Baykara vs Turquía, Grande Sala. Sentença 

de 12 de novembro de 2008, petição nº 34503/97, par. 86 (tradução livre da versão em francês). 
24 Não podemos abstrair-nos, a este respeito, da análise completa dos professores Jane BELTRÃO 

e Assis da Costa OLIVEIRA que, nesta obra coletiva, confirmam a existência de um forte 

constitucionalismo multicultural latino-americano que data do final do século XX e cuja evolução 

mais recente (por exemplo, Bolívia e Equador) vai mais longe, propondo a construção de 

constituições plurinacionais. Também não podemos deixar de recomendar a análise do professor 

José AYLWIN, nesta obra coletiva, que se refere às lacunas na implementação deste 

constitucionalismo multicultural que acompanharam a aprovação da Convenção 169/1989, cujos 

conteúdos de liberalismo económico tiveram um impacto negativo nos povos indígenas, forçando-

os a procurar respostas internacionais para o respeito dos seus direitos.  
25 Corte IDH, caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Sentença de mérito, 25 de novembro de 

2000 (em adiante: Bámaca Velasquez (Mérito)).  
26 Ibidem., voto fundamentado concordante do juiz Sergio García Ramírez, par. 3. Em 1991 a 

Sentença de mérito no caso Aloeboetoe vs Suriname, relacionada com o massacre perpetrado 

contra vítimas pertencentes ao povo tribal saramaka não ofereceu nenhuma análise sobre o 

multiculturalismo. Apenas a sentença posterior de reparações e custas permitiu deliberar em 

relação aos costumes e à organização tradicional (matrilinear e poligâmica) como base para a 

elaboração da lista de sucessores, vítimas indiretas do massacre e como fundamento das 

reparações não pecuniárias que anunciavam timidamente a jurisprudência. Corte IDH, caso 

Aloeboetoe y otros vs Suriname. Sentença de mérito, 4 de dezembro de 1991; Corte IDH, 

caso Aloeboetoe y otros vs Suriname. Sentença de reparações e custas, 10 de setembro de 1993 

(em adiante: Aloeboetoe (Reparação)), pars. 17-20, 64. 
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unidade do gênero humano entre os vivos e os mortos e a 

importância central desta relação na cultura maia foram a porta de 

entrada de uma análise pluralista dos direitos à luz da identidade 

cultural [par. 145-f]27.  

Mais tarde, em 2005 e 2006, nos casos Yakye Axa e 

Sawhoyamaxa, a Corte IDH determina que os artigos 24 

(igualdade perante a lei) e 1-1 (obrigação de respeitar e garantir 

os direitos) da Convenção implicam a obrigação de interpretar e 

aplicar o regulamento interno em termos de procedimento 

administrativo eficaz e prazo razoável (recurso judicial eficaz) para 

a reivindicação de terras dos povos indígenas e tribais e de 

reconhecimento da personalidade jurídica como povo “tendo em 

consideração as características próprias que diferenciam os 

membros dos povos indígenas da população em geral e que fazem 

parte da sua identidade cultural”28.  

Esta avaliação não passa despercebida ao tribunal, sobre os 

direitos de participação política, no caso Yatama, quando a lei 

eleitoral do Estado impõe práticas de participação política não 

adaptadas culturalmente a uma comunidade tradicional cujos 

líderes são excluídos das listas de candidatos, privando a 

comunidade de escolher quem “vai ajudar a estabelecer e 

preservar a identidade cultural dos membros das comunidades 

indígenas e tribais” [par. 227-229]. A incorporação da identidade 

cultural como um princípio jurídico é a prova de um pluralismo 

jurídico reabilitado que será a base da análise profunda de 

questões relacionadas com a noção de “pessoa” como indivíduo e 

“pessoa” como sujeito coletivo, contexto característico substancial 

das comunidades indígenas e tribais29.  

 
27 Em 2005, esta reflexão recebe uma atenção especial na análise das tradições tribais da 

comunidade N’juka. Corte IDH, Moiwana, pré-citada, pars. 99-100. 
28 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 51; Corte IDH, caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa 

vs Paraguay. Sentença de mérito, reparações e custas, 29 de março de 2006, (em adiante: 

Sawhoyamaxa), pars. 59-60, 89, 95. 
29 Corte IDH, Yatama, pré-citada, voto concordante do juiz Sergio Ramírez García, par. 7. O leitor 

encontrará um estudo sobre os direitos políticos desenvolvidos a partir deste caso em 

BURGORGUE-LARSEN L., UBEDA DE TORRES A., Les grandes décisions de la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 641 et s. Um comentário atualizado até  

2011 das mesmas autoras em: The Inter-American Court of Human Rights. Cas Law and 

Comentary, Oxford, OUP, 2011, pp. 589 et s. (cap. 23) 
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Em 2010, a Corte IDH irá mais longe ao proclamar em 

Xákmok Kásek, que a identificação como comunidade é um facto 

histórico social que faz parte da sua autonomia e que não 

corresponde ao Estado ou aos tribunais determinar [par. 37]30. 

Referência indireta ao respeito pelo direito consuetudinário, pelos 

valores, usos e costumes citados em Yakye Axa [par. 63]? Ou 

indicação indireta do carácter inerente da evolução da identidade 

cultural e da intangibilidade da cultura comunitária citadas em 

Moiwana [pars. 86.6-86.10]? Provavelmente a Corte IDH 

encaminha para fontes universais, pois não nos podemos esquecer 

que a consciência da identidade cultural que mantém toda a 

sociedade tradicional é, de acordo com o artigo 1-2 da Convenção 

169/1989, o aspeto fundamental no momento de determinar o seu 

carácter indígena ou tribal.  

A abordagem de abertura não se detém nas fontes de direito 

universais e no pluralismo jurídico, pois, como já referimos, 

Sarayaku mostra claramente a tendência para evocar a 

jurisprudência nacional e internacional, como fundamento de um 

consenso jurídico universal, além do consenso interamericano em 

matéria indígena e tribal [par. 164, notas 190-215]31. De facto, a 

Corte IDH tem vindo a criar um consenso regional sobre os direitos 

dos povos indígenas e tribais, com efeitos generalizados (2.2). 

2.2. Florescimento conceitual no sistema 

interamericano 

Para que a Convenção possa ser aplicada de forma 

harmoniosa em sistemas internos com obrigações diferentes em 

relação aos povos indígenas e tribais, a Corte IDH fez evoluir a sua 

jurisprudência, utilizando a teoria das obrigações positivas (2.2.1) 

e a inclusão de conteúdos culturais inerentes (2.2.2.).  

 
30 Corte IDH, caso Comunidad indígena Xákmok Kásek vs Paraguay. Sentença de mérito, 

reparações e custas, 24 de agosto de 2010 (em adiante: Xákmok Kásek). 
31 Em Sarayaku a Corte IDH não se contenta em alargar a perspetiva para além dos Estados sob a 

sua jurisdição e evocar a incorporação das normas internacionais no direito interno no contexto 

dos Estados membros da OEA (por exemplo, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Estados Unidos, 

México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Venezuela). Além disso, o juiz interamericano refere-se à 

jurisprudência destes e de outros Estados do continente americano (por exemplo, Canadá, 

Beliche) e evoca os desenvolvimentos jurisprudenciais da Nova Zelândia.  
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2.2.1. As obrigações positivas dos Estados 

A teoria das obrigações positivas derivadas das disposições 

convencionais foi a pedra angular da interpretação do juiz 

interamericano, a partir da primeira decisão da Corte IDH 

[Velásquez Rodríguez, 1988]32 e, principalmente, no que diz 

respeito às obrigações estatais, apoiada por uma leitura conjugada 

dos direitos protegidos com os artigos 1-1 (obrigação de respeitar 

e garantir), 2 (dever de adotar disposições de direito interno) e 29 

da Convenção (princípio pro homine ou pro personae)33.  

 

A Corte IDH determinou que as obrigações positivas exigem concretamente uma 

ação das autoridades nacionais, que consiste em tomar as medidas necessárias 

para salvaguardar um direito ou, de modo ainda mais necessário, adotar as 

medidas razoáveis e adequadas para proteger os direitos dos indivíduos [Velásquez 

Rodríguez (Fundo), par. 164-167].  

A Corte IDH identifica claramente uma série de obrigações de carácter material e 

processual no caso dos povos indígenas e tribais.  

 

O Estado tem a obrigação material de eficácia dos direitos 

convencionais: a vida na sua dimensão multicultural, a propriedade 

dos territórios comunais ou a participação política das 

comunidades. O Estado tem igualmente obrigações positivas 

processuais, intimamente relacionadas com o usufruto eficaz dos 

direitos convencionais [Sawhoyamaxa, par. 143; Sarayaku, par. 

164]. Estas obrigações podem ser jurídicas (por exemplo, o 

estabelecimento de contextos jurídicos relevantes para garantir a 

consulta, adaptação cultural da proteção judicial), administrativas 

(por exemplo, de reconhecimento do estatuto jurídico e dos títulos 

de propriedade), judiciais (por exemplo, perseguição e punição dos 

responsáveis, estabelecimento de garantias judiciais culturalmente 

adaptadas) ou de ordem política, principalmente em termos de 

reparações não pecuniárias (por exemplo, pedido público de 

desculpas). 

 

 
32 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Sentença de mérito, 29 de julho de 1988 

(em adiante: Velásquez Rodríguez (Mérito)). 
33 As obrigações positivas têm sido fonte para a análise dos elementos que fazem parte do 

desaparecimento forçado como uma violação de natureza contínua que foram, inclusive, acolhidos 

pela jurisprudência europeia. BURGORGUE-LARSEN, L., El diálogo judicial. op. cit., pp. 23-26. 
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A teoria das obrigações positivas levou a Corte IDH a também desenvolver, os 

efeitos horizontais dos direitos protegidos pela Convenção.  

 

Em relação aos direitos dos povos indígenas e tribais, o juiz 

interamericano consagrou a responsabilidade de conceder uma 

maior proteção às comunidades indígenas e tribais quando os seus 

direitos entram em conflito com os direitos de terceiros [Mayagna- 

Awas Tingni, par. 164; Sarayaku pars. 145, 167]. Desde a 

sentença fundadora, Mayagna – Awas Tingni34 até Massacres de 

Rio Negro (última sentença em 2012)35, a Corte IDH afirma, como 

jurisprudência consolidada, que o Estado adquire a 

responsabilidade pelas violações cometidas por particulares contra 

os povos indígenas e tribais, quando acontece uma falha no dever 

estatal de proteger e esta falha tiver como base uma ação indevida 

das autoridades públicas [Yakye Axa], uma intervenção negligente 

[Sarayaku] ou uma ação inexistente na presença do dever de 

proteger [Saramaka].  

Em conjunto com as obrigações positivas, a Corte IDH utiliza 

critérios contextuais, sociológicos e antropológicos36, ou seja, do 

“reconhecimento da importância da identidade e da diversidade 

culturais para a eficácia da norma jurídica”37, assim como do 

princípio pro homine (pro personae)38 para desenvolver através da 

 
34 Por exemplo, o leitor pode encontrar um estudo sobre esta sentença e de toda a jurisprudência 

sobre os povos indígenas até 2008 em: BURGORGUE-LARSEN L., UBEDA DE TORRES A., Les 

grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit., pp.532 et s., e até 

2011 em: BURGORGUE-LARSEN L., UBEDA DE TORRES A., The Inter-American Court of Human 

Rights. Cas Law and Comentary, op. cit. 
35 Corte IDH, Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala. Sentença de exceção preliminar, mérito, 

reparações e custas, 4 de setembro de 2012 (em adiante: Masacres de Río Negro), par. 174 
36 Não podemos estranhar que desde o caso Mayagna- Awas Tingni, tenham sido chamados 

diversos especialistas antropológicos e sociológicos, além de jurídicos. Os estudos 

multidisciplinares são a porta de entrada da análise multicultural dos direitos no sistema 

interamericano. Corte IDH, Mayagna-Awas Tingni, pré-citada, pars. 64-66, 75 (nota 1), 83-c, 83-

d, 83-e, 83-f, 83-j.  
37 Corte IDH, Bámaca Velasquez (Mérito), pré-citada, parecer separado do juiz António Cançado 

Trindade, par. 24.  
38 Artigo 29-b: “Nenhuma alienação da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

(...) b) limitar o usufruto e exercício de qualquer direito ou liberdade que possa ser reconhecido de 

acordo com as leis de um dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção de que faça 

parte um destes Estados(...)”. 
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via jurisprudencial alguns artigos a partir de conteúdos inerentes 

que se referem principalmente a aspetos substanciais do direito à 

propriedade, à vida, aos direitos políticos e ao acesso à justiça 

(2.2.2).  

2.2.2. Os conteúdos multiculturais inerentes 

Os conteúdos envolvidos foram evocados, de forma 

progressiva, pelo juiz europeu dos direitos humanos39. No contexto 

interamericano, com uma história marcada por violações graves 

dos direitos humanos, o juiz interamericano seguiu outros 

caminhos40 e não evocou explicitamente o recurso a este método 

particular de interpretação. No entanto, a autoridade do juiz tem-

se manifestando a partir de uma interpretação pro homine 

multicultural centrada na identidade cultural como princípio 

transversal de interpretação que dá conteúdos renovados e 

adaptados culturalmente a cada um dos direitos convencionais, 

enriquecendo, de forma significativa, o conteúdo dos direitos 

aplicáveis aos povos indígenas e tribais.  

 

Em primeiro lugar, a jurisprudência da Corte IDH irá proceder à reinterpretação da 

“pessoa” como um conceito que não se limita à noção de indivíduo e que vai mais 

além dos membros de uma comunidade tradicional para se centrar no sujeito 

coletivo… 

 

…a própria comunidade como sujeito de direitos de 

propriedade tradicional, de personalidade jurídica, de 

autodeterminação e de existência, que se manifesta através de 

medidas de reparação, cujo destinatário é o grupo, como vítima 

indireta da violação de direitos de um dos seus membros. Na sua 

mais recente evolução, a sentença Sarayaku [par. 231], sem 

desconhecer os direitos dos membros das comunidades, afirma 

que o usufruto coletivo dos direitos é inerente à cosmovisão 

 
39 Em 1975, no caso Golder vs Reino Unido, a CEDH afirmou que “o princípio segundo o qual todos 

os litígios civis devem poder ser levados perante um juiz é um dos princípios fundamentais do 

direito universalmente reconhecidos” e considerou que “o direito de acesso constitui um elemento 

inerente ao direito que o artigo 6-1 defende” (sublinhado fora do texto). CEDH, Golder vs Reino 

Unido, Sala plena. Sentença de 21 de fevereiro de 1975, petição nº. 4451/70, pars. 35-36 (versão 

em inglês/francês).  
40 Por exemplo, algumas reflexões sobre a história e os caminhos do juiz interamericano: 

CANÇADO TRINDADE, A., Le droit international pour la personne humane, Pedone, Paris 2012.  
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indígena e tribal e que o Direito Internacional reconhece-os como 

sujeitos coletivos de direitos para além dos indivíduos. É necessário 

considerar a cosmovisão indígena e tribal, para compreender a 

estreita relação entre os indivíduos e entre eles e os seus 

territórios [Sawhoyamaxa ]41.  

 

Em segundo lugar, a Corte IDH irá proceder a uma reinterpretação do conteúdo dos 

direitos convencionais, utilizando uma visão transversal da identidade cultural como 

uma aplicação do princípio pro homine em sociedades multiculturais.  

 

Mais tarde, vamos ver com um maior detalhe como a 

identidade cultural está presente como elemento reitor da 

reconceptualização convencional42. 

É precisamente esta visão multicultural inerente, que leva à 

identificação dos usos e costumes dos povos indígenas e tribais, 

como elementos constitutivos do direito à vida que redefinem a 

própria vida ao nível transgeracional, transtemporal e holístico, 

como consequência da relação homem- comunidade- natureza 

(artigo 4 da Convenção)43. 

 
41 Para uma melhor compreensão sobre esta evolução, ver Corte IDH, caso Masacre Plan de 

Sánchez vs Guatemala. Sentença de reparações, 19 de novembro 2004 (em adiante: Masacre Plan 

de Sánchez), voto fundamentado do juiz Sergio García Ramírez, par. 5 e Corte IDH, Xámok Kásek, 

pré-citada, voto concorrente do juiz Eduardo Vio Grossi.  
42 Por exemplo, da integridade moral (artigo 5) (por exemplo, na dor causada à comunidade pela 

perda de um dos seus membros), das medidas de reparação culturalmente adaptadas, da 

proteção da relação das comunidades com o território através da restituição de territórios (artigo 

21), do direito a viver nos seus territórios tradicionais (artigo 22); do respeito pela organização 

tradicional (artigo 23), e, em geral, do respeito pelo direito a viver de acordo com uma cultura 

(artigo 4), a aprendê-la (artigo 17) e a transmiti-la aos menores (artigo 19). O desenvolvimento 

dos conteúdos culturais (multiculturais) inerentes dos direitos convencionais permite ao juiz 

interamericano falar de outras proteções possíveis, relacionadas com os direitos sociais, 

principalmente em termos de saneamento, saúde, educação e meio ambiente ao identificar um 

grupo humano como vulnerável devido à sua situação na sociedade. 
43 Esta abordagem dos conteúdos multiculturais inerentes ao direito à vida inclui, sem ser 

restritiva: a restauração da ligação entre os vivos e os mortos [Bámaca Velásquez (Mérito), pré-

citada, par. 145-f], o direito em enterrar os seus mortos e completar o ciclo místico que os une 

aos vivos na comunidade tradicional [Moiwana, pars. 99-100], a vida digna como o usufruto dos 

direitos de propriedade dos territórios tradicionais [Mayagna- Awas Tingni, pré-citada, pars. 116-

118; Sarakayu, par. 145] e tribais [Saramaka, pré-citada, pars. 120-122] e inclusive, a 

conservação meio ambiental, como consequência da harmonia entre a vida humana e a natureza, 

porque para as comunidades indígenas e tribais o território é sagrado para os vivos e para os 

mortos, os seus ancestrais e as suas divindades e a conservação é importante para preservar o 

legado das gerações passadas e assumir as responsabilidades em relação às gerações futuras 

[Mayagna-Awas Tingni]. 
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De facto, um tema privilegiado de desenvolvimento de 

conceitos multiculturais inerentes centra-se no direito à 

propriedade (artigo 21 da Convenção)44, intimamente relacionado 

com o vínculo cultural e espiritual que une os povos indígenas e 

tribais com os territórios que reclamam [Mayagna- Awas Tingni, 

pars. 144, 149, 151; Moiwana, par. 129; Sawhoyamaxa, par. 131; 

Yakye Axa, pars. 137, 146, 154; Saramaka, par. 82; Sarayaku, 

par. 145]. O juiz interamericano afirma a sua construção 

multicultural dos conteúdos do direito à propriedade quando diz 

que não é possível impor as definições de propriedade do direito 

romano às noções indígenas e tribais de propriedade [Mayagna- 

Awas Tingni, pars. 147-153]45. Neste processo de construção de 

conteúdos multiculturais inerentes, iremos ver como elementos 

relevantes: a utilização do direito consuetudinário indígena 

[Mayagna- Awas Tingni, par. 151; Yakye Axa, par. 151], a noção 

de cosmovisão ancestral dos territórios tradicionais [Yakye Axa, 

pars. 135-147], a identificação de formas de propriedade 

tradicional e dos direitos preexistentes que transcendem os 

territórios sobre os quais as comunidades indígenas e tribais 

perderam toda a posse e tenência, mas guardam profundos laços 

espirituais [Moiwana, par. 132; Sawhoyamaxa, par. 128] e a 

extensão do vínculo espiritual comunitário para além da terra, para 

os recursos naturais de uso tradicional [Mayagna- Awas Tingni, 

pars. 116-118; Sarakayu, par. 145; Saramaka, pars. 120-122]46.  

 
44 Em relação às sentenças, a Corte IDH elaborou uma série de características inerentes, ainda em 

movimento, dos “bens” que integram a noção de propriedade privada do artigo 21 da Convenção 

e que poderiam anunciar a construção de uma noção autónoma na mesma linha de interpretação 

que tem sido usada pelo seu homólogo europeu, por exemplo, Corte IDH, caso Ivcher Bronstein vs 

Perú. Sentença de reparações e custas, 6 de fevereiro de 2001, par. 122; Corte IDH, caso 

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador. Sentença de exceções preliminares, mérito, 

reparações e custas, 21 de novembro de 2007, par. 174. 
45 Recorda-nos o juiz García Ramírez, que essa transposição, desde os tempos coloniais até à 

formação dos Estados modernos tem sido a base da desapropriação e dispersão das comunidades 

indígenas. Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, parecer separado do juiz Sergio García Ramírez, 

par. 13. 
46 Nos últimos desenvolvimentos do conceito multicultural de propriedade privada, a Corte 

IDH concluiu, para escândalo dos puristas do Direito, que a indivisibilidade dos direitos 

faz parte dos pontos de partida, que o direito à propriedade tradicional das comunidades 

indígenas e tribais não pode ser entendido sem o usufruto razoável e equitativo dos recursos 

do território, como garantia económica, social e cultural para preservar da extinção as 

comunidades indígenas e étnicas. Trata-se de uma nova referência universalista à Declaração 
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Da nossa análise destacamos que a utilização do método 

multicultural de interpretação traz consigo uma abertura ao 

universalismo das fontes, uma reabilitação do pluralismo jurídico 

culturalmente adaptado e a utilização de métodos de interpretação 

precisa, principalmente, a reinterpretação de obrigações positivas 

multiculturais e a visão dos direitos convencionais à luz de 

conteúdos multiculturais inerentes. Acreditamos que esta 

interpretação pluralista e multicultural, atualmente, faz parte da 

jurisprudência constante da Corte IDH47. Na prática, o juiz 

interamericano assumiu o desafio de reinterpretar a Convenção 

para tornar eficazes os direitos convencionais nas sociedades 

multiculturais, plurinacionais, com identidades culturais diversas48 

e, é claro, este exercício de interpretação traz consigo uma riqueza 

incomum e consistente no desenvolvimento dos direitos 

convencionais reinterpretados pela Corte IDH (3), com um 

conteúdo e alcance renovados (3.1) e com uma vocação de 

usufruto eficaz (3.2).  

3. O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS 

INDÍGENAS E TRIBAIS NA JURISPRUDÊNCIA DA 

CORTE INTERAMERICANA 

Tendo em conta os métodos de interpretação adotados pela 

Corte IDH na análise dos casos que envolvem povos indígenas e 

tribais, a seguir, vamos apresentar, de forma breve, o conteúdo e 

 

 de Viena de 1993 sobre a indivisibilidade dos direitos humanos? A verdade é que, 

atualmente, os direitos sociais, económicos e culturais fazem parte da construção dos 

conteúdos multiculturais inerentes ao direito à propriedade privada [por exemplo, Saramaka, 

par. 121; Sarakayu, par. 230]. 
47 Até abril de 2013, sete sentenças específicas (todas pré-citadas neste documento) sobre os 

direitos territoriais das comunidades indígenas assim o confirmam: Mayagna- Awas Tingni, 

Moiwana, Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Saramaka, Xákmok Kásek e Sarayaku. 
48 É interessante ter em conta, por exemplo, como a privatização da terra, ou seja, o exercício do 

direito de propriedade como um direito individual foi um dos instrumentos centrais de assimilação 

cultural que procuraram substituir, durante a colónia espanhola e durante a formação das 

repúblicas independentes, a comunidade ancestral pela nação e eliminar a identidade cultural 

comunitária substituindo qualquer intermediação entre o indivíduo e o Estado. IRUROZQUI, M & V. 

PERALTA, V., “II. Elites y sociedad en América andina: de la república de ciudadanos a la república 

de la gente decente; 1825-1880” em LUMBRERAS, L. G., (coord.) Historia de América Andina: 

Creación de las repúblicas y formación de la nación vol. 5, Universidad Andina Simón 

Bolívar/Libresa, Quito, 2003, pp. 93-140, p. 98. 
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alcance dos direitos dos membros desses povos desenvolvidos na 

jurisprudência (3.1), assim como as correspondentes medidas de 

reparação ordenadas aos Estados responsáveis pelas violações 

destes direitos (3.2).  

3.1. Conteúdo e alcance dos direitos 

No que diz respeito aos direitos dos membros de povos 

indígenas e tribais, é possível afirmar que a jurisprudência da Corte 

IDH apresenta duas situações específicas: a primeira, quando os 

direitos tradicionais incluídos na Convenção são interpretados a 

partir de uma perspetiva dinâmica multicultural (3.1.1); a 

segunda, quando são desenvolvidos direitos inominados, ou seja, 

quando se define o conteúdo e o alcance de um direito não 

previsto de forma expressa no texto da Convenção (3.1.2).  

3.1.1. Os direitos expressamente previstos na 

Convenção Americana 

Neste ponto vamos destacar doze (12) direitos reconhecidos 

na Convenção que foram analisados a partir de uma perspetiva 

indígena-tribal. 

a) O direito ao reconhecimento da personalidade 

jurídica (artigo 3 CADH).- salienta o direito dos 

membros de povos indígenas e tribais a aceder aos 

seus documentos de identidade como elementos 

essenciais “para a determinação dos direitos civis”. Em 

relação aos povos como tal, a Corte IDH afirmou a 

importância de lhes conceder personalidade jurídica a 

nível interno para tornar eficazes os direitos que estes 

já possuem e que têm exercido historicamente como 

comunidade49. 

b) O direito à vida (artigo 4 CADH).- o conceito de 

“vida digna” é aplicado ao considerar que os membros 

de povos indígenas e tribais são “pessoas em situação 

de vulnerabilidade e risco, cuja atenção torna-se 

prioritária”50. Assim, ficou estabelecido que o acesso a 

 
49 Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, pars. 186-194; Corte IDH, Xákmok Kásek, pré-citada, 

par. 251; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 171. 
50 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 162. Nestes casos, a Corte defendeu o conceito de “vida 
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uma vida digna para os povos indígenas e tribais exige 

o usufruto dos direitos à saúde, à alimentação, à água 

potável, habitação e serviços sanitários, que 

determinam “as condições básicas para o exercício de 

outros direitos como o direito à educação ou o direito 

à identidade cultural”51 e exige a necessária relação 

destes povos com as suas terras e o usufruto dos seus 

recursos naturais. No mesmo sentido, a Corte IDH 

afirmou que o não cumprimento da obrigação de 

garantir o direito à propriedade comunitária pode criar 

uma situação permanente de risco e ameaça para a 

vida e integridade dos membros de uma 

comunidade52. 

c) O direito à integridade pessoal (artigo 5 CADH).- 

destaca, entre outros, a necessidade da existência de 

tradutores que possam registar as declarações de uma 

pessoa vítima de violação sexual no contexto de uma 

investigação, considerando que “as agressões sexuais 

são um tipo de delito que a vítima não costume 

denunciar” “pelas particularidades tanto culturais 

como sociais” mas que deve enfrentar (rejeição da 

própria comunidade, medo, represálias)53. A Corte 

também se referiu ao envolvimento da cultura e das 

condições de vida que representa para os membros 

dos povos indígenas e tribais o desenraizamento ou a 

falta de restituição das suas terras tradicionais54. 

 

digna” a partir de uma leitura sistémica da Convenção (artigos 1.1, 4.1, 26 e 29.b) e do conteúdo 

e alcance de alguns direitos económicos, sociais e culturais –a partir do Protocolo de San Salvador 

e das disposições da Convenção 169 da OIT-. 
51 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 167. 
52 Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 155; Corte IDH, Sarayaku, pré-citada, pars. 248-249. 
53 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs México. Sentença de exceção preliminar, mérito, 

reparações e custas, 30 de agosto de 2010, pars. 184-198 (em adiante: Fernández Ortega y 

otros); Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra vs México. Sentença de exceção preliminar, mérito, 

reparações e custas, 31 de agosto de 2010, par. 95 (em adiante: Rosendo Cantú y otra) e Corte 

IDH, Masacres de Río Negro, pré-citada, pars. 131-135. No caso Masacres de Río Negro, a Corte 

analisou a violação do artigo 5 da Convenção em conjunto com o artigo 11 sobre a proteção da 

honra e da dignidade em casos de violação sexual. 
54 Corte IDH, Moiwana, pré-citada, par. 97; Corte IDH, Xákmok Kásek, pré-citada, par. 244 e 

Masacres de Río Negro, pré-citada, par. 164. 
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d) A liberdade de consciência e de religião (artigo 12 

CADH).- interpretada em relação ao artigo 5 da 

Convenção, destaca o reconhecimento do direito em 

enterrar os mortos e celebrar os ritos funerais de 

acordo com as crenças religiosas do povo indígena ou 

tribal55. 

e) A liberdade de pensamento e de expressão (artigo 

13 CADH).- o direito em usar o próprio idioma é 

desenvolvido entendendo que a restrição sobre o 

exercício do mesmo afeta a dignidade pessoal de um 

indivíduo como membro do povo ao qual pertence. Em 

relação a isto, a Corte reconheceu que o idioma é “um 

dos mais importantes elementos de identidade de um 

povo, precisamente porque garante a expressão, 

difusão e transmissão da sua cultura”56. 

f) O direito à proteção da família (artigo 17 CADH).- 

destaca o significado especial da convivência familiar 

para os povos indígenas e tribais, que envolve as 

diferentes gerações e a própria comunidade57. 

g) Os direitos da criança (artigo 19 CADH).- destaca a 

obrigação especial do Estado em garantir o direito à 

vida cultural das crianças indígenas58. Da mesma 

forma, a Corte IDH afirmou que “as crianças 

indígenas, de acordo com a sua cosmovisão, de 

preferência, devem formar-se e crescer no seu 

ambiente natural e cultural, já que possuem uma 

identidade distinta que os liga à sua terra, cultura, 

religião e idioma”59. 

 
55 Corte IDH, Moiwana, pré-citada, par. 100; Corte IDH, Masacres de Río Negro, pré-citada, pars. 

155 e 157. 
56 Corte IDH, Caso López Álvarez vs Honduras. Sentença de mérito, reparações e custas, 1 de 

fevereiro de 2006, pars. 164, 166-169, 170-174. 
57 Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala. Sentença de exceções preliminares, mérito, 

reparações e custas, 25 de maio de 2010, par. 159 (em adiante: Chitay Nech y otros) 
58 Corte IDH, Xákmok Kásek, pré-citada, pars. 261-263 e Corte IDH, 

Masacres de Río Negro, pré-citada, par. 143. 
59 Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, par. 169 e Corte IDH, Masacres de Río Negro, pré-

citada, par. 144. 
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h) O direito à propriedade privada (artigo 21 CADH).- 

consolidou o reconhecimento do direito comunitário 

sobre as terras ou os territórios ancestrais ou 

tradicionais destes povos60. Este direito inclui os 

recursos naturais ligados à cultura dos povos que 

vivem nessas terras, “assim como os elementos 

imateriais que delas derivam”61. De acordo com a 

Corte IDH, a propriedade indígena-tribal sobre os 

territórios não se baseia no “reconhecimento oficial do 

Estado, mas sim no uso e posse tradicionais das terras 

e recursos”, de modo que os direitos territoriais dos 

povos indígenas e tribais “existem sem um título 

formal de propriedade”62. No entanto, em relação ao 

credenciamento do domínio sobre a terra, a Corte IDH 

– usando como referência o próprio direito 

consuetudinário dos povos indígenas e tribais63 - 

derivou a obrigação estatal de reconhecer o direito 

sobre estas terras; tomar medidas para o seu 

respetivo registo e garantir o seu usufruto eficaz 

 
60 Cfr. Corte IDH, Mayagna- Awas Tingni, pré-citada, pars. 148-149; Corte IDH, Yakye Axa, pars. 

131, 135, 136, 137,143; Corte IDH, Sarayaku, pré-citada, par. 217; Corte IDH, Masacres de Río 

Negro, pré-citada, par. 160. O caso Mayagna Awas Tingni foi o primeiro no qual a Corte 

desenvolveu o conteúdo do direito à propriedade sobre a terra no caso dos povos indígenas. Neste 

caso, o Estado não tinha demarcado as terras comunais, nem adotado as medidas necessárias 

para garantir o direito de propriedade destas terras e dos seus recursos. Na sentença, a Corte 

afirmou que a partir do artigo 21 da Convenção o direito à propriedade “inclui, entre outros, os 

direitos dos membros das comunidades indígenas no contexto da propriedade comunal”. Da 

mesma forma, que “existe uma tradição comunitária sobre uma forma comunitária da propriedade 

coletiva da terra, no sentido que a propriedade desta não se centra num indivíduo, mas sim no 

grupo e na sua comunidade. Os indígenas, devido à sua própria existência, têm o direito de viver 

livremente nos seus próprios territórios; a estreita relação que os indígenas mantêm com a terra 

deve ser reconhecida e compreendida como a base fundamental das suas culturas, da sua vida 

espiritual, da sua integridade e da sua sobrevivência económica. Para as comunidades indígenas a 

relação com a terra não é apenas uma questão de posse e produção, mas sim um elemento 

material e espiritual do qual devem usufruir totalmente, inclusive para preservar o seu legado 

cultural e transmitir às gerações futuras”.  
61 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 137; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 118; 

Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 122. Os recursos naturais protegidos no contexto do artigo 

21 da Convenção são aqueles que os povos indígenas ou tribais “usaram tradicionalmente e que 

são necessários para a sobrevivência, desenvolvimento e continuidade do estilo de vida do povo”.  
62 Corte IDH, Mayagna-Awas Tingni, pré-citada, par. 151; Corte IDH, Moiwana, pré-citada, par. 

133; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 128; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 96. 
63 Corte IDH, Mayagna- Awas Tingni, pré-citada, par. 151. 
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através da delimitação, demarcação e titulação, 

mostrando que não se procura um “reconhecimento 

meramente abstrato ou jurídico”64.  

 

Por outro lado, em relação aos casos em que as terras comunais estão nas mãos 

de terceiros que agiram de boa-fé, a jurisprudência da Corte IDH desenvolveu o 

direito de reivindicação ou restituição das terras, em aplicação do denominado 

“julgamento de proporcionalidade”65. 

 

Desta forma, um caso pode exigir o pagamento de 

uma indemnização justa para o lesado terceiro de 

boa-fé ou, pelo contrário, a reinstalação dos membros 

dos povos indígenas ou tribais em terras 

alternativas66, com o consenso destes conseguido num 

processo que respeite os seus valores, usos e direito 

consuetudinário67.  

i) O direito às garantias judiciais68 (artigo 8 CADH).- 

destaca a obrigação estatal de garantir que os 

membros de povos indígenas e tribais “possam 

compreender e fazer-se compreender nos processos 

legais iniciados, facilitando intérpretes ou outros meios 

eficazes para esse fim”.  

 

Da mesma forma, a obrigação estatal de garantir, na medida do possível, que não 

tenham de fazer “esforços desmedidos ou exagerados para ter acesso aos centros 

de administração de justiça responsável pela investigação”69. 

 
64 Corte IDH, Mayagna- Awas Tingni, pré-citada, par. 153; Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 

143; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 128; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, pars. 115, 

194; Corte IDH, Xákmok Kásek, pré-citada, pars. 93-107. 
65 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 144; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, pars. 128, 

131-132; Corte IDH, Xákmok Kásek, pré-citada, pars. 111, 116. 
66 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, pars. 144-149, 217; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-

citada, pars. 135,136-140, 212; Corte IDH, Xákmok Kásek, pré-citada par. 146.  
67 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 151; Corte IDH, Xákmok Kásek, pré-citada, pars. 

117-121, 286. 
68 Nos casos que envolvem povos indígenas e tribais a Corte também se referiu ao direito de 

serem assistidos por um defensor, no entanto, não definiu nenhuma especificidade quanto ao 

alcance deste direito quando se trata dos membros destes povos. Cfr. Corte IDH, Yakye Axa, pré-

citada, pars. 117 e 119. 
69 Corte IDH, Caso Tiu Tojín vs Guatemala. Sentença de mérito, reparações e custas, 26 de 

novembro de 2008, par. 100. (em adiante: Tiu Tojín) 
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j) O direito de circulação e de residência (artigo 22 

CADH).- destaca a importância de que o Estado crie 

as condições e os meios necessário para permitir aos 

membros de um povo deslocado “regressar 

voluntariamente, de forma segura e com dignidade, às 

suas terras tradicionais”70, assim como a obrigação de 

adotar medidas que reduzam os efeitos da 

deslocação71. Sobre isto, o Tribunal estabeleceu que a 

deslocação forçada de povos indígenas ou tribais 

provoca uma rutura com a sua identidade cultural, 

afetando a ligação com os familiares, o idioma e o 

passado ancestral, colocando-os numa situação 

particularmente vulnerável, que pelas suas 

consequências destrutivas sobre o tecido étnico e 

cultural cria risco de extinção, física ou cultural72. 

k) Os direitos políticos (artigo 23 CADH) e a 

igualdade perante a lei (artigo 24 CADH).- foi 

especialmente desenvolvido o direito à participação 

política nos processos de eleição de dirigentes. Desta 

forma, o Tribunal afirmou que os membros de povos 

indígenas e tribais têm de poder integrar as 

instituições e os órgãos estatais e participar, de forma 

direta e proporcional à sua população, na condução 

dos assuntos públicos. Desta forma, não se pode 

exigir a sua participação política através de partidos 

políticos, uma vez que é uma forma de organização 

que não lhes é própria. Isto significa que podem 

participar “a partir das suas próprias instituições e de 

acordo com os seus valores, usos, costumes e formas 

de organização”73. Por outro lado, a Corte declarou a 

responsabilidade dos Estados pela violação dos direitos 

 
70 Corte IDH, Moiwana, pré-citada, pars. 120-121. 
71 Corte IDH, Masacres de Río Negro, pré-citada, par. 183. 
72 Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, pars. 145-147 e Corte IDH, Masacres de Río Negro, 

pré-citada, par. 177. 
73 Corte IDH, Yatama, pré-citada, pars. 194-195, 201-202, 218-219, 220, 223-226. 
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políticos ao verificar que uma comunidade indígena foi 

privada da representação de um dos seus líderes74, 

impedindo assim o acesso ao exercício pleno da 

participação direta deste nas estruturas do Estado… 

  

…onde “a representação de grupos em situações de desigualdade era uma 

condição necessária para a realização de aspetos fundamentais, como a inclusão, a 

autodeterminação e o desenvolvimento das comunidades indígenas dentro de um 

Estado plural e democrático”75. 

 

l) O direito à proteção judicial (artigos 25 e 2 

CADH).- destaca a necessidade de existir um 

procedimento específico a nível interno, adequado e 

eficaz, para a delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas pelos povos indígenas e tribais76, que 

tenha em conta “as suas especificidades próprias, as 

suas características económicas e sociais, assim como 

a sua situação de vulnerabilidade especial, o seu 

direito consuetudinário, valores, usos e costumes”77.  

3.1.2. Os direitos não previstos, de forma expressa, na 

Convenção Americana 

Neste ponto, destacamos dois direitos que, apesar de não 

estarem expressamente previstos no texto convencional, foram 

analisados pela Corte IDH a partir da leitura conjunta de mais do 

que um artigo da Convenção, fornecendo-lhes nome e conteúdos 

próprios para o caso dos povos indígenas ou tribais. Precisamente 

por isso, este tema foi e é matéria de intenso debate na doutrina 

e, claro está, a nível dos Estados declarados responsáveis pela 

violação dos mesmos.  

 

 
74 Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, par. 108. 
75 Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, par. 113 
76 Corte IDH, Mayagna- Awas Tingni, pré-citada, pars. 123, 124, 131, 134, 135, 138; Corte 

IDH, Yakye Axa, pré-citada, pars. 95-98, 104; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, pars. 

97,108.  
77 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 63; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, pars. 83, 104-

108; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 179; Corte IDH, Sarayaku, pré-citada, par. 264. 
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a) O direito à consulta livre, prévia e informada 

(artigos 1.1, 2 e 21 CADH) derivou da obrigação 

estatal de garantir a participação efetiva dos membros 

de um povo indígena ou tribal em todos os planos de 

desenvolvimento, investimento, exploração ou 

extração que sejam realizados dentro do seu território. 

De acordo com a Corte IDH, a consulta deve ser feita 

de acordo com os costumes e as tradições do povo em 

causa, para que este decida quem é que vai ser o seu 

representante no processo78. A consulta deve ser feita 

de boa-fé, tendo como objetivo chegar a um acordo79. 

Esta consulta deve ser prévia de forma a ser realizada 

durante as primeiras etapas do processo e “não 

apenas quando surja a necessidade de obter a 

aprovação da comunidade”; livre para garantir uma 

participação voluntária e informada para que os 

membros dos povos indígenas ou tribais tenham 

conhecimento dos possíveis riscos que existem -

incluídos os ambientais e de salubridade- caso a 

concessão realmente aconteça80.  

 

Em relação às concessões, o Estado é obrigado a partilhar os benefícios gerados, 

garantir estudos de impacto ambiental e social realizados por entidades 

independentes e tecnicamente capazes sob a sua supervisão e a não afetar a 

sobrevivência do povo81. Finalmente, a Corte IDH concedeu jurisprudência particular 

para os casos de planos ou projetos de investimento a larga escala afirmando que, 

nestes casos, o Estado tem a obrigação não apenas de consultar, mas também de 

obter o consentimento livre, informado e prévio dos membros dos povos 

interessados, de acordo com os seus costumes e tradições82. 

 
78 Corte IDH, Caso do Pueblo Saramaka vs Surinam. Interpretação da Sentença, 12 de agosto de 

2008, pars. 11, 18. (em adiante: Saramaka (Interpretação) 
79 Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 133. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem., pars. 129, 139, 143. 
82 Ibidem., par. 134. Ruiz Chiriboga e Donoso fazem uma análise crítica deste direito a partir das 

fontes que a Corte utilizou para aplicar uma diferenciação entre consulta e consentimento, 

colocando a questão sobre a existência de um “direito ao veto” dos membros de povos indígenas e 

tribais em casos de concessão de projetos a grande escala. CHIRIBOGA RUIZ, O., & DONOSO, G., 

“Pueblos indígenas y la Corte Interamericana: Fondo y Reparaciones”, em: A.V. Comentário à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 2012 [em processo de edição], pp. 74-80.  
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b) O direito à identidade cultural (artigos 1.1, 21, 

29.b. CADH).- foi definido como “ingrediente e via de 

interpretação transversal para conceber, respeitar e 

garantir o usufruto e exercício dos direitos humanos”83 

dos povos indígenas. Neste sentido, de acordo com a 

Corte IDH, constitui um direito fundamental e de 

natureza coletiva das comunidades indígenas, que 

deve ser respeitado numa sociedade multicultural, 

pluralista e democrática. Assim, uma falta de consulta 

aos membros de um povo implica uma violação deste 

direito na medida em que envolve uma intervenção e 

destruição do património cultural e, portanto, uma 

falta grave devido à identidade social e cultural, 

costumes, tradições, cosmovisão e modo de viver84. 

 

Desta forma, constatamos que o juiz interamericano assumiu o desafio de provar 

que os instrumentos clássicos de proteção dos direitos humanos podem ser 

adaptados para proteger as especificidades culturais e fazer com que os direitos 

dos povos indígenas e tribais sejam garantidos para além dos princípios teóricos 

contidos nos direitos dos indivíduos.  

 

De facto, os processos de interpretação, o raciocínio e a 

argumentação utilizada pela Corte IDH sobre os povos indígenas e 

tribais foram objeto de uma rápida evolução que levou ao 

desenvolvimento de direitos e de abordagens de direitos 

inovadores que vão desde a sua definição substancial até à sua 

implementação. Claro que com algum risco, o sistema 

interamericano tenta voltar a conceitualizar os direitos humanos no 

contexto de um sistema democrático e multicultural. 

3.2. A cristalização dos direitos: Reparações e 

cumprimento 

A reparação na jurisprudência da Corte IDH é de uma riqueza 

particular em relação à intenção de que esta seja “integral”. Assim, 

 
83 Corte IDH, Sarayaku, pré-citada, pars. 213 
84 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 147; Corte IDH, Sarayaku, pré-citada, pars. 213, 217, 

220. 
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isto não é exceção para o caso das reparações ordenadas em casos 

que envolvem membros de povos indígenas ou tribais onde, 

adicionalmente, são tidas em consideração as características 

particulares dos beneficiários85. Dito isto, a seguir vamos destacar 

as principais reparações ordenadas nestes casos e organizadas em 

três grandes grupos86. 

3.2.1. Sobre o direito de propriedade comunitária das 

terras ou dos territórios ancestrais ou 

tradicionais,  

A Corte IDH ordenou a adoção de medidas legislativas, 

administrativas e de qualquer outro tipo que sejam necessárias 

para criar um mecanismo eficaz de delimitação, demarcação e 

titulação das propriedades dos povos, sempre de acordo com o seu 

direito consuetudinário, valores, usos e costumes. Na 

implementação de um mecanismo de delimitação, demarcação e 

titulação as vítimas têm de participar e consentir de forma 

informada, através dos seus representantes, assim como os 

membros das restantes aldeias e comunidades vizinhas87. Da 

mesma forma, a Corte ordenou proceder, se for o caso disso, à 

entrega de terras alternativas88. Além disso, foi ordenado, entre 

 
85 A Corte também ordenou medidas de reparação de outra natureza, nas quais, no entanto, não fez 

uma consideração especial por serem beneficiários membros de povos indígenas ou tribais, como por 

exemplo a que se refere à investigação dos factos, identificação e, se for o caso, punição dos 

responsáveis pelas violações de direitos humanos, assim como a procura de pessoas desaparecidas.  
86 Sobre isto, usamos como referência o autor Nash quando afirma que as reparações ordenadas 

pela Corte em casos de povos indígenas “destacam três elementos: a importância da terra, a 

vinculação de medidas reparadoras que procurem resolver a situação de violabilidade económica e 

social das comunidades indígenas e a consideração de aspetos culturais no momento de desenhar 

uma política de reparações”. NASH, Claudio. “Los derechos indígenas en el sistema interamericano 

de derechos humanos”, RIEDH, vol. 1, no 1, 2008, p. 84. 
87 Corte IDH, Mayagna- Awas Tingni, pré-citada, par. 164; Corte IDH, Moiwana, pré-citada, 

pars. 209-210; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 210; Corte IDH, Yakye Axa, pré-

citada, par. 217; Corte IDH, Saramaka, pré-citada. par. 194; Corte IDH, Xámok Kásek, pré-

citada, pars. 282-283. 
88 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, pars. 215-218; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, pars. 

210-214; Corte IDH, Xámok Kásek, pré-citada, pars. 282-288. No caso Xámok Kásek é importante 

destacar que a Corte concedeu ao Estado um prazo de três anos, renovável por um ano através de 

pedido justificado do Estado, para cumprir a obrigação de devolver as terras ou entregar territórios 

alternativos. O Tribunal advertiu que não concederia a renovação se, sob o seu critério, o Estado 

não realizasse ações e gestões suficientes para cumprir esta medida de reparação. Além disso, 

também ordenou que se neste prazo o Estado não entregasse as terras tradicionais ou, se for o 

caso, as terras alternativas, deveria pagar aos líderes e à Comunidade, em representação dos seus 
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outros, a criação de mecanismos eficazes para a “reclamação de 

terras ancestrais dos povos indígenas que tornem real o direito de 

propriedade e que tenham em conta o direito consuetudinário, 

valores, usos e costumes”89; medidas específicas para garantir a 

consulta90; realização de estudos de impacto ambiental feito por 

entidades independentes91 e o reconhecimento legal da capacidade 

jurídica coletiva correspondente à comunidade para garantir o 

exercício do direito à propriedade92. 

3.2.2. No que diz respeito à melhoria das condições de 

vida dos beneficiários,  

A Corte ordenou, entre outros, a entrega de fornecimentos 

básicos, enquanto a questão da terra não é solucionada93; a 

criação de fundos de desenvolvimento comunitário para a 

subsistência a longo prazo94; bolsas para a educação dos filhos das 

vítimas95 ou criação ou fortalecimento de centros de educação96; 

assistência médica e psicológica para as vítimas e para os seus 

familiares -incluindo a prestação de medicamentos- tendo em 

conta “as circunstâncias e necessidades particulares de cada 

pessoa, principalmente dos seus costumes e tradições97; 

 

 membros, uma quantia de US$10.000,00 (dez mil dólares dos Estados Unidos da América) por 

cada mês de atraso. 
89 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 225; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 

235; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 194; Corte IDH, Xámok Kásek, pré-citada, par. 

310.  
90 Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 194. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
93 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 221; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, pars. 229-

230; Corte IDH, Xámok Kásek, pré-citada, pars. 301-305. 
94 Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 205; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 224. 
95 Corte IDH, Caso Escué Zapata vs Colombia. Sentença de mérito, reparações e custas, 4 de 

julho de 2007, par. 170 (em adiante: Escué Zapata); Corte IDH, Fernández Ortega y otros, 

pré-citada, par. 264 e Corte IDH, Rosendo Cantú y otra, pré-citada, par. 257. 
96 Corte IDH, Aloeboetoe (Reparação), pré-citada, ponto resolutivo 5 e Corte IDH, Fernández 

Ortega y otros, pré-citada, par. 267-270. 
97 Corte IDH, Escué Zapata, pré-citada, par. 173; Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, 

par. 256; Corte IDH, Fernández Ortega y otros, pré-citada, par. 252; Corte IDH, Xámok 

Kásek, pré-citada, pár., 306; Corte IDH, Rosendo Cantú y otra, pré-citada, par. 260. No caso 

Xámok Kásek, a Corte Interamericana ordenou ao Estado que estabelecesse, no local onde 

estava assentada a Comunidade, um posto de saúde permanente, com os medicamentos e  



 

318 

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

implementação de sistemas de comunicação em casos de 

emergência de saúde98; criação de programas de saúde, 

alojamento e educação dos membros da comunidade99 (fundos de 

desenvolvimento comunitário) e a implementação de um programa 

de registo e documentação para que as vítimas possam registar-se 

e conseguir os seus documentos de identidade100. 

3.2.3. Em termos de medidas para garantir a não 

repetição das violações,  

A Corte ordenou, entre outros, a reforma de legislação 

eleitoral que regule claramente a participação eleitoral dos 

membros de povos indígenas101; medidas para a conservação e 

preservação da memória coletiva102; programas de formação para 

colaboradores públicos estruturados sobre direitos humanos em 

geral e, em particular, sobre os direitos dos povos indígenas e 

tribais103. 

Além disso, na determinação de reparações, a Corte teve 

uma atenção especial aos elementos culturais dos membros dos 

povos indígenas e tribais para a organização de atos públicos de 

reconhecimento de responsabilidade no idioma destes povos, com 

a participação dos seus líderes e tendo em conta as suas tradições 

e costumes104; a publicação e difusão da sentença no idioma 

 

os materiais necessários para os cuidados de saúde adequados. Por sua vez, no caso 

Rosendo Cantú ordenou que o centro de saúde na localidade onde estava a vítima fosse 

“reforçado através da disponibilização dos recursos materiais e pessoais, incluindo o serviço 

de tradutores do idioma me’paa, assim como a utilização de um protocolo de atuação 

adequado”. 
98 Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 232; Corte IDH, Xámok Kásek, pré-citada, par. 306. 
99 Corte IDH, Masacre Plan de Sánchez, pré-citada, pars. 105, 110; Corte IDH, Moiwana, pré-

citada, pars. 205-206,214-215; Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, pars. 202-203; Corte IDH, 

Sawhoyamaxa, pré-citada, pars. 224-225; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, pars. 200-201; 

Corte IDH, Xámok Kásek, pré-citada, par. 323. 
100 Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 231; Corte IDH, Xámok Kásek, pré-citada, par. 308. 
101 Corte IDH, Yatama, pré-citada, par. 258. 
102 Corte IDH, Masacre Plan de Sánchez, pré-citada, par. 104; Corte IDH, Chitay Nech y 

otros, pré-citada, par. 251; Corte IDH, Moiwana (Mérito), pré-citada, par. 218.  
103 Corte IDH, Fernández Ortega y otros, pré-citada, pars. 260, 262 e Corte IDH, Rosendo Cantú y 

otra, pré-citada, pars. 246 e 249. 
104 Corte IDH, Masacre Plan de Sánchez, pré-citada, par. 101; Corte IDH, Moiwana (Mérito), 

pré-citada, par. 216; Corte IDH, Fernández Ortega y otros, pré-citada, pars. 243-244; Corte 

IDH, Yakye Axa, pré-citada, par. 226; Corte IDH, Escué Zapata, pré-citada, par. 177; Corte  
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indígena105, assim como para a determinação das indemnizações 

compensatórias por dano material106 e imaterial107. 

*** 

Por tudo o que foi exposto, é evidente que o usufruto e 

exercício do direito de propriedade sobre as terras ancestrais e 

tradicionais dos povos indígenas ou tribais é fundamental para o 

correspondente usufruto e exercício de outros direitos, de forma 

que o cumprimento das medidas orientadas à reparação da 

violação é de extrema importância. 

 

Sobre isto, é importante destacar a importante tarefa que a Corte IDH tem no 

processo de supervisão do cumprimento das sentenças que emite, sobretudo 

atualmente, em que essa atividade tornou-se numa das mais exigentes, na medida 

em que todos os anos o número de casos ativos aumenta de forma significativa e 

“em cada um dos quais a Corte dá um seguimento detalhado e atempado a cada 

uma das reparações ordenadas”108. 

 

No caso concreto dos povos indígenas e tribais, o Estado da 

Nicarágua representa um exemplo ao ter cumprido todas as 

 

IDH, Xákmok Kásek, pré-citada, par. 297; Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, par. 

248; Corte IDH, Rosendo Cantú y otra, pré-citada, par. 226; Corte IDH, Sarayaku, pré-citada, 

par. 305. 
105 Corte IDH, Masacre Plan de Sánchez, pré-citada, par. 102; Corte IDH, Yakye Axa, pré-citada, 

pars. 227, 414; Corte IDH, Yatama, pré-citada, par. 252; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, 

par. 236; Corte IDH, Escué Zapata, pré-citada, par. 174; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 

197; Corte IDH, Tiu Tojín, pré-citada, pars. 106 a 108; Corte IDH, Xámok Kásek, pré-citada, pars. 

298-299; Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, pars. 244-245; Corte IDH, Fernández Ortega 

y otros, pré-citada, par. 247, Corte IDH, Rosendo Cantú y otra, pré-citada, par. 229,; Corte IDH, 

Sarayaku, pré-citada, par. 308. 
106 Corte IDH, Moiwana (Mérito), pré-citada, pars. 186-187; Corte IDH, Yakye Axa, pré-

citada, par. 194; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-citada, par. 217; Corte IDH, Xámok Kásek, 

pré-citada, pars. 317 e 318; Corte IDH, Saramaka, pré-citada, par. 199; Corte IDH, Chitay 

Nech y otros, pré-citada, pars. 265.266, 269-272 e Corte IDH, Fernández Ortega y otros, 

pré-citada, par. 286.  
107 Corte IDH, Aloeboetoe (Reparação), pré-citada, par. 83; Corte IDH, Mayagna- Awas Tingni, 

pré-citada, par. 167; Corte IDH, Masacre Plan de Sánchez, pré-citada, pars. 81, 82, 83; Corte  

IDH, Moiwana (Mérito), pré-citada, pars. 195.a, 195.b, 195.c; Corte IDH, Sawhoyamaxa, pré-

citada, par. 221; Corte IDH, Saramaka (Interpretação), pré-citada, par. 200; Corte IDH, Yatama, 

pré-citada, pars. 246, 247, 248; Corte IDH, Chitay Nech y otros, pré-citada, par. 276; Corte IDH, 

Fernández Ortega y otros, pré-citada, par. 293 e Corte IDH, Rosendo Cantú y otra, pré-citada, 

par. 279. 
108 Corte IDH, doc. s/n (2012): Relatório Anual da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

2012, pp. 19, http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/spa_2012.pdf [consultado: 30-4-2013]. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/spa_2012.pdf
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medidas de reparação ordenadas na sentença do caso Mayagna- 

Awas Tingni109.  

No entanto, para referência, a situação de não cumprimento 

mantém-se nos três casos do Paraguai que envolvem povos 

indígenas. Assim, a Corte IDH foi obrigada a convocar uma 

audiência temática de supervisão do cumprimento, em novembro 

de 2011, sobre a medida de reparação que ordena a identificação, 

entrega e titulação das terras ancestrais, a fim ouvir as 

informações e observações das partes envolvidas e tentar 

concretizar os compromissos110. Apesar disto, até ao momento, o 

cumprimento desta medida não conseguiu materializar-se e 

continua a representar um obstáculo para o usufruto e exercício 

pleno dos direitos dos povos indígenas e tribais. 

 

Neste sentido, o trabalho pendente de supervisão do cumprimento das sentenças 

que envolvem povos indígenas e tribais é significativo, já que enquanto o tema das 

terras ancestrais ou tradicionais não for solucionado o eventual cumprimento de 

outras medidas pode não ser suficiente para que os membros destes povos sejam e 

se sintam verdadeiramente compensados. 
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DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE 

SEXUAL: CONTEXTO GERAL 

 

Fernando Muñoz León* 

Universidade Austral do Chile 

 

Resumo 

O atual texto apresenta um contexto geral sobre os desafios à vigência dos direitos 

humanos em relação à diversidade sexual. Com este objetivo identifica os critérios 

a partir dos quais as características dos grupos que integram a diversidade sexual 

são atualmente compreendidas e analisa as fontes de ameaça aos direitos 

humanos destes grupos considerando os bens fundamentais que as mesmas 

afetam. Esta análise é feita à luz de alguns pensadores políticos clássicos, cuja obra 

é fundamental na filosofia política moderna. 

 

1. INTRODUÇÃO: A SEXUALIDADE, UMA FONTE DE 

DIVERSIDADE 

 

A sexualidade é uma fonte de diversidade e, portanto, de riqueza humana.  

 

No entanto, em vez de ser entendida desta forma, muitas 

vezes, é vista como uma fonte de ameaça, levando à existência de 

preconceitos e, com isso, de ameaças para aqueles que têm uma 

sexualidade diferente à socialmente aprovada, que é, muitas 

vezes, a da maioria daqueles que fazem parte da sociedade em 

questão.  

 

Desta forma a diversidade sexual é um tema de extrema importância a partir da 

perspetiva dos direitos humanos, já que a rejeição à diversidade sexual é uma 

grave ameaça aos direitos humanos de quem tem uma sexualidade diferente. 

Quem são estes sujeitos, os protagonistas da diversidade sexual? Quais são as 

ameaças que enfrentam no continente Europeu, Americano e no resto do mundo? 

De que forma é possível que estas ameaças cheguem ao fim?  

 
* Os conteúdos aqui expostos fazem parte da Investigação Nº 11121191 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Governo do Chile. 
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Nestas páginas e para introduzir a análise jurídica que virá a 

seguir, vamos considerar as perguntas de uma forma abrangente, 

para criar uma visão geral sobre a situação atual da diversidade 

sexual. 

Um importante ponto de partida centra-se em refletir sobre a 

infinidade de sujeitos que integram o que aqui chamámos de 

diversidade sexual. Isto, porque, embora no passado o foco da 

atenção tenha sido colocado na homossexualidade masculina, 

atualmente o progresso na inclusão e visibilidade das diversas 

realidades em termos de diversidade sexual tem evidenciado que 

existem muitas outras expressões, com as suas próprias 

experiências e desafios. Isto inclui, é claro, a homossexualidade 

feminina, mais conhecida como lesbianismo; mas também uma 

ampla diversidade de outras formas de viver a sexualidade. Assim, 

também existe a bissexualidade, orientação consistente em sentir 

atração amorosa ou sexual por homens e mulheres. Também 

existe a assexualidade, termo utilizado para descrever a condição 

de quem não sente desejo sexual. Outra expressão consiste na 

identidade transgénica, conceito que por sua vez engloba várias 

identidades, como a transexualidade, correspondente a quem se 

identifica com o sexo oposto que lhe foi atribuído ao nascer, quer 

seja biologicamente ou através de cirurgias e deseja que a sua 

autoperceção prevaleça e seja socialmente aceite; e a 

intersexualidade, correspondente a quem tem genitais ou outras 

características sexuais que escapam de uma nítida diferenciação 

entre o masculino e o feminino.  

 

Para tentar refletir sobre esta variedade, atualmente é normal falar de grupos LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros), sem prejuízo de que existam outros 

acrónimos para tornar visível a diversidade que existe dentro do que aqui 

caracterizamos como transgêneros. 

É importante, para compreender a anterior classificação, que a orientação sexual e a 

identidade de gênero sejam duas coisas diferentes.  

 

A orientação sexual refere-se ao objeto de atração amorosa 

ou desejo sexual que um indivíduo sente, em relação à sua própria 

sexualidade. Assim, é possível reconhecer quatro variantes: 

heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade (ou 
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pansexualidade) e assexualidade. A identidade de gênero refere-se 

não ao desejo ou atração, mas à autoperceção do sujeito; com a 

coincidência ou divergência entre a perceção que este tem de si 

próprio e a identidade que a sociedade –ou os seus pais e os seus 

médicos, em nome dela– lhe atribuiu. 

A seguir, vamos falar de alguns dos problemas que os grupos 

que fazem parte da diversidade sexual enfrentam no mundo atual. 

Para compreender a importância destes problemas, vamos estudá-

los em torno das propostas de importantes teóricos políticos 

modernos, cujas considerações evidenciam a gravidade dos 

assuntos aqui discutidos. 

2. SEGURANÇA: AGRESSÕES E OMISSÕES QUE 

MATAM 

Qual é o objetivo do Estado? Thomas Hobbes [1588 – 1679], 

filósofo que marca os inícios do pensamento político moderno, 

considerava que o objetivo do Estado não é, nem mais nem 

menos, do que proteger a vida e a segurança das pessoas. No 

entanto, até aos dias de hoje, numa grande quantidade de países, 

a vida e a segurança das pessoas LGBT estão em risco devido às 

agressões de que são vítimas, assim como pela falta de acesso a 

postos de trabalho, a tratamento médico ou a outros bens sociais 

fundamentais, situações que se agravam com a falta de ação dos 

estados. 

Vamos ver o que Hobbes argumentou. Este pensador 

considerava que o direito fundamental de todas as pessoas, ao 

qual ele denominava de “direito de natureza”, correspondia à 

“liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder, da 

maneira que quiser, para a preservação da sua própria natureza, 

ou seja, da sua própria vida”1. Pois bem, o que é que acontece 

quando não existe um órgão autorizado para, em nome de todos 

os integrantes da sociedade, proteger este interesse? De acordo 

com Hobbes, “durante o tempo em que os homens vivem sem um 

poder comum capaz de manter todos em respeito, eles 

encontram-se numa condição ou estado de guerra; uma guerra tal 

 
1 HOBBES, T. Leviatán, o de la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Fondo 

de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, pág. 106. 
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que é a de todos contra todos”2. Hobbes deliberadamente propõe 

esta imagem da guerra de todos contra todos como uma metáfora 

para explicar a situação criada pela inexistência de um poder 

civilizador ou pela sua ineficácia. Assim, explica que “tudo aquilo 

que é válido para um tempo de guerra, em que todo o homem é 

inimigo dos restantes, o mesmo é válido também para o tempo em 

que os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode 

ser oferecida pela sua própria força e pela sua própria invenção. 

Numa situação semelhante… existe um temor contínuo e perigo de 

morte violenta; e a vida do homem é solitária, pobre, tosca, 

embrutecida e breve.”3 Com o objetivo de prevenir esta situação “é 

criado esse grande Leviatán a quem chamamos de república ou 

Estado (em latim civitas), que não é mais do que um homem 

artificial, embora de maior estatura e robustez do que o natural 

para cuja proteção e defesa foi instituído”4. A justificação do 

Estado, a sua razão de ser, é então acabar com a sensação de 

insegurança que existe na sua ausência. 

O Estado cumpre com a sua finalidade em relação à 

população LGBT? Infelizmente, em muitas partes do mundo, 

inclusive na Europa e no continente Americano, a resposta a esta 

pergunta é negativa. Os preconceitos contra a diversidade sexual 

expressam-se, muitas vezes, em agressões físicas contra as 

pessoas devido à sua orientação sexual.  

 

Os casos de violência incluem espancamentos, arremesso de objetos, remoção de 

membros, tortura e assassinato; e dirigem-se indiscriminadamente contra jovens e 

adultos, gays e lesbianas. Esta ameaça afeta de uma forma particularmente 

dramática o mundo transgénico.  

 

As trabalhadoras sexuais transgénicas, que, muitas vezes, 

exercem a sua atividade de noite e na rua pública, em setores com 

baixos níveis de proteção, estão mais expostas a sofrer uma morte 

violenta do que a média das pessoas.  

 
2 HOBBES, T. Leviatán, o de la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Fondo 

de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, pág. 102. 
3 HOBBES, T. Leviatán, o de la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Fondo 

de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, pág. 103. 
4 HOBBES, T. Leviatán, o de la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Fondo 

de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, pág. 3. 
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Neste caso, existe muitas vezes um círculo vicioso que leva do preconceito contra a 

diferença, neste caso o preconceito contra a identidade transgénica, à 

discriminação no acesso a oportunidades laborais, o que por sua vez leva à 

vulnerabilidade socioeconómica e, com isso, ao trabalho sexual em condições de 

desproteção e perigo. 

 

Nestes casos, muitas vezes, o Estado falha duplamente. Em 

primeiro lugar, falha em prevenir as agressões contra a população 

LGBTI. Em segundo lugar, falha em identificar e julgar quem 

comete estas agressões. Este último, por sua vez, representa um 

fracasso dos objetivos da política criminal: a punição justa pelo 

delito cometido, a prevenção de novos ilícitos por parte de outros e 

a mudança dos comportamentos do agressor. 

 

Como sugere o caso das trabalhadoras sexuais transgénicas, o problema não se 

reduz a uma questão de polícias nas ruas.  

 

A primeira fonte de perigos para a diversidade sexual 

consiste, como diremos nestas páginas, na existência de 

preconceitos contra esta diversidade. Estes preconceitos são a 

fonte de outras ameaças que também põem em risco a segurança 

e a vida da população LGBT. Durante os primeiros anos da 

epidemia do HIV, os preconceitos levaram à inexistência de 

políticas de saúde eficazes para a prevenção desta doença. A 

diferente intensidade que podem ter os preconceitos, como a 

maior ou menor visibilidade da orientação sexual ou da identidade 

de gênero de cada sujeito, pode levar a diferentes níveis de falta 

de oportunidades educacionais, profissionais, laborais e inclusive 

românticas, gerando repercussões negativas na autoestima do 

indivíduo e impedindo a sua realização pessoal em termos de 

autonomia. 

 

Em relação a isto, mais uma vez, é particularmente dramática a situação das 

pessoas transgénicas que desejam submeter-se a uma cirurgia de mudança de 

sexo, mas que não podem atingir este objetivo porque não têm os recursos 

económicos necessários.  

 

No mundo de hoje, são poucos os sistemas de saúde pública 

que contemplam os recursos necessários para tornar este desejo 
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realidade, o que, muitas vezes, é encarado como um luxo ou uma 

extravagância por quem não experimenta a disforia de gênero ou a 

dissonância entre a identidade de gênero e o sexo biológico. As 

pessoas transgénicas também têm reivindicações ao sistema 

jurídico, exigindo que a sua identidade de gênero seja legalmente 

reconhecida, num contexto em que muitos sistemas “biologizam” 

esta decisão acomodando apenas as mudanças cirúrgicas de sexo 

e descartando a autoperceção como uma fonte de atribuição de 

identidade. 

 

Resumindo, uma parte importante da população LGBT vive em condições que torna 

questionável que os Estados onde residem estejam a cumprir as obrigações morais 

que os justificam. 

 

3. LIBERDADE: A LUTA CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO 

 

A diversidade sexual não só enfrenta diariamente a violência física. Também leva 

séculos a enfrentar a violência jurídica, expressa na forma da criminalização dos 

vários comportamentos sexuais.  

 

Um dos primeiros a questionar esta criminalização foi o 

filósofo inglês Jeremy Bentham [1748–1832], que escreveu um 

texto, durante muito tempo não publicado, sobre a justificação da 

proibição legal das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 

O prisma a partir do qual Bentham argumentava era o utilitarismo, 

corrente da qual ele foi iniciador e que propunha, polemizando com 

a moral tradicionalista que ainda prevalecia na Europa, que as 

instituições sociais deviam ser constantemente reformuladas para 

aumentar o bem-estar social e especificamente a utilidade de cada 

um dos membros da sociedade. 

Uma das propostas centrais da filosofia utilitarista em matéria 

penal consistia em defender que “[n]ão será correto usar um 

castigo: 1. se o prejuízo resultante do castigo é igual ou superior 

ao dano do delito, ou 2. se existisse algum meio de conseguir o 

mesmo fim justo sem o custo de uma punição”5. Neste sentido, o 

problema da criminalização das relações sexuais entre pessoas do 

 
5 BENTHAM, J., De los delitos contra uno mismo, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pág. 

103. 
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mesmo sexo, de acordo com Bentham, é que ela carecia de 

justificação pois afetava um alegado delito onde não tinha existido 

danos. Como observado pelo nosso autor, este tipo de 

comportamento “é evidente que não produz danos a ninguém. 

Pelo contrário, produz prazer… Os participantes estão ambos de 

acordo. Se algum dos dois não consentir, o ato não seria o que 

temos em mente aqui; seria um delito totalmente diferente na sua 

natureza ou efeitos, uma lesão pessoal, uma espécie de violação”6. 

 

O que justificaria então a utilização do castigo penal para punir quem realizasse 

estas práticas sociais? Na opinião de Bentham, nada:  

“Há anos que vivo atormentado por descobrir, se é possível, um fundamento 

suficiente para as tratar com a severidade com a qual foram tratadas até ao 

momento por todas as nações europeias; mas, baseando-me no princípio de 

utilidade, não consigo encontrar nenhum”7.  

 

O que explicava –sem conseguir, desde logo, justificar– este 

castigo penal não era outra coisa, senão o preconceito, disfarçado 

por trás de uma moral tradicionalista e supersticiosa: “neste caso, 

como em muitos outros casos, a disposição a castigar parece não 

ter tido mais fundamento do que a antipatia com que as pessoas 

que tinham o castigo ao seu dispor tratavam o ofensor”8. Para 

Bentham, “[e]m pessoas de mente fraca, tudo aquilo que é 

surpreendente e em simultâneo desagradável fisicamente é 

suscetível de excitar a paixão do ódio. O ódio, uma vez excitado, 

de modo natural procura a sua satisfação através do tormento ou 

da destruição do objeto que o excitou”9. 

 

Pois bem, a utilização do castigo penal servia tradicionalmente para reforçar a 

estigmatização social das condutas sexuais que se afastavam da ‘norma’.  

 

Neste sentido, representava uma arma importante no arsenal 

daquilo que se denomina como heteronormatividade, ou seja, a 

transformação da heterossexualidade num padrão para medir a 

 
6 BENTHAM, J., De los delitos contra uno mismo, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pág. 76. 
7 BENTHAM, J., De los delitos contra uno mismo, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pág. 75. 
8 BENTHAM, J., De los delitos contra uno mismo, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pág. 104. 
9 BENTHAM, J., De los delitos contra uno mismo, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pág. 123. 
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moralidade e a legalidade de toda a forma de expressão sexual e 

erótica. 

Vamos ver alguns exemplos. Em 1884, na cidade de Iquique, 

no norte do Chile, foi realizado um julgamento por “sodomia” 

contra os cidadãos Ramón Cifuentes e Belisario González. Os 

habitantes do quarto próximo ao de Cifuentes, ao ouvir sons que 

delatavam a realização do ato sexual em questão e depois de 

confirmarem as suas suspeitas através de umas grelhas, vão à 

polícia, fazendo com que o quarto fosse invadido e o casal preso. 

Ambos os réus negaram a conduta que os levou àquela situação, 

imputando-a a uma situação de alienação produzida pela 

embriaguez do álcool. Assim, Cifuentes afirma o seguinte: “perdi 

de tal modo a utilização das minhas faculdades de homem, que 

chegaram a dominar-me completamente os instintos animais 

poderosamente ativados pelos efeitos da bebida. Tenho a certeza 

firme de que, se não fosse o efeito da embriaguez, jamais e por 

motivo algum, iria descer a uma ação tão degradante, que com 

apenas um pensamento enche-me de vergonha, dando como única 

explicação o facto de estar embriagado”10. Este verdadeiro “auto 

de fé” dramatiza a heteronormatividade imperante através da 

rejeição, por parte do imputado, da conduta que o colocou, como 

um objeto, em vez de um sujeito, num estado de corrupção. 

O famoso litígio duplo que envolveu Oscar Wilde em 1895 

também é um exemplo desta dramatização pública da 

heteronormatividade. A história começou com um julgamento 

onde o escritor tentou, sem sucesso, processar por injúrias o 

Marquês de Queensberry, pai de um jovem apaixonado de Wilde, 

que devido à sua fúria com a relação entre ambos qualificou-o em 

público como “sodomita encoberto”. O recurso de Queensberry à 

exceptio veritatis levou à exposição em público de vários detalhes 

da vida íntima de Wilde, através dos quais foi apresentado como 

um homem que seduzia jovens através de presentes e de outras 

bugigangas. De certeza que Wilde não se teria exposto a esta 

imprudência se não fosse porque a acusação pública de 

Queensberry não lhe permitia outra coisa; se não tivesse 

 
10 GONZÁLEZ, C., “Sodomía en Chile decimonónico: el caso de Ramón Cifuentes y Belisario 

González, Iquique, 1884”, Revista de Filosofía (Universidad de Chile), vol. 23, 2002. 
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começado o processo por difamação, significava que tinha aceite a 

acusação e portanto, também seria alvo de um julgamento. A sua 

tentativa de escapar à condenação levou-o à falência, pois ao 

retirar a acusação por difamação, teve de pagar os custos da 

defesa de Queensberry, além dos seus próprios e, se não fosse 

pouco, enfrentar um julgamento por “indecência maior”. O 

resultado foi a sua passagem durante dois anos pela prisão de 

Reading e uma onda de perseguição e de intolerância em toda a 

Europa em relação à homossexualidade. 

 

De uma forma geral, na Europa e no continente Americano a despenalização tem 

sido feita de forma progressiva.  

 

Em Inglaterra, essa despenalização foi proposta pelo Report 

of the Departmental Committee on Homosexual Offences and 

Prostitution, um relatório conhecido como Wolfenden Report 

devido ao nome do seu diretor, tornado público a 4 de Setembro 

de 1957. O Wolfenden Report foi em si mesmo o produto de 

diversos escândalos que incluíram a condenação por 

homossexualidade de várias figuras públicas inglesas. O Wolfenden 

Report encarnou o paradigma de uma política pública esclarecida, 

afirmando que para chegar às suas conclusões os membros dessa 

comissão “tiveram em conta os factos científicos, o sentimento da 

comunidade, a sabedoria de especialistas jurídicos e cientistas, a 

estrutura do direito e os ideais de uma sociedade civilizada”11. A 

necessidade desta evolução retórica tornou-se evidente se 

tivermos em conta o desafio que propunha este Relatório para a 

sociedade inglesa: descriminalizar a prostituição e as relações 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Finalmente a 

despenalização foi levada a cabo através de uma lei de 27 de Julho 

de 1967, intitulada An Act to amend the law of England and Wales 

relating to homosexual acts, cuja secção 1 dizia assim: “um ato 

homossexual em privado não será constitutivo delito, se as partes 

consentirem nele e tiverem atingido a idade de vinte e um anos”. 

Em outras zonas, este processo demorou mais tempo. Nos Estados 

 
11 WOLFENDEN, J., The Wolfenden Report: Committee on Homosexual Offenses and Prostitution, 

Stein and Day, New York, 1964, p. 5. 
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Unidos, a proibição penal das relações sexuais consentidas entre 

pessoas do mesmo sexo foi declarada inconstitucional em 2003 

através da sentença Lawrence vs Texas (539 U.S. 558), abolindo a 

legislação daqueles estados que ainda mantinham este castigo. No 

Chile, este processo foi levado a cabo através da Lei Nº 19.617, de 

2 de julho de 1999. 

 

A criminalização das condutas homossexuais, cuja revocação é recente ou, inclusive, 

muito recente, é reflexo de uma mentalidade histórica que, como já evidenciara 

Bentham há dois séculos, transforma a diferença numa questão de ódio, escárnio e 

negação.  

 

Os efeitos residuais e persistentes desta mentalidade ainda 

são visíveis em muitos setores das sociedades contemporâneas. A 

modificação desta mentalidade é uma tarefa que necessita de uma 

educação baseada no respeito da diferença e dos direitos 

humanos. 

4. IGUALDADE: MENOS DIREITOS DO QUE OS 

RESTANTES 

O pensamento igualitário tem as suas origens em Jean 

Jacques Rousseau [1712–1778], filósofo francês que dedicou os 

seus textos a criticar as desigualdades existentes na sociedade do 

Antigo Sistema.  

 

Numa época em que o pensamento predominante sustentava que as diferenças 

sociais eram baseadas na natureza ou inclusive na vontade divina, Rousseau teve a 

clareza e a valentia de afirmar que elas derivavam dos costumes e das instituições 

sociais.  

 

Desta forma, os costumes e as instituições podem ser em si 

mesmas uma fonte de tratamentos desiguais entre os membros da 

sociedade, de tratamentos privilegiados para alguns e 

desfavoráveis para outros. 

Pois bem, o poder dos costumes e das instituições é que elas 

podem moldar o pensamento das pessoas para naturalizar as 

desigualdades, para as fazer achar que estas diferenças odiosas 

eram justificáveis, por vezes incutindo nas suas mentes 

explicações que justificavam o estado de opressão e 

marginalização em que alguns estavam focados. Rousseau afirmou 
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que “fácil é ver que entre as diferenças que distinguem os homens, 

muitas que passam por naturais são apenas por hábito e pelos 

diversos gêneros de vida que adotam na sociedade”12. Desta 

forma, ele concluiu que “[d]a extrema desigualdade das condições 

e das fortunas, da diversidade das paixões e dos talentos, das 

artes inúteis, das artes perniciosas, das ciências frívolas, forma-se 

uma multitude de preconceitos igualmente contrários à razão, à 

felicidade e à virtude”13. 

Esta realidade afetou a diversidade sexual durante muito 

tempo. Os costumes e as instituições, tradicionalmente, serviam 

para marginalizar as orientações e identidades e alimentar 

mentalidades discriminatórias e repressivas que, além de 

fomentarem a violência, também negavam os direitos, entendidos 

como oportunidades para participar nas instituições formais da 

sociedade. 

 

Uma das áreas contemporâneas da sociedade onde se discute este tratamento 

desfavorável para a diversidade sexual é a do casamento. 

 

 O conceito de casamento tem contornos difusos cuja 

especificação acontece no contexto sociológico e cultural. A forma 

como os textos jurídicos são aplicados depende precisamente do 

contexto social em que são aplicados. Desta forma, a sua aplicação 

deve dar resposta às necessidades, características e idiossincrasia 

próprias de uma sociedade num determinado momento histórico.  

 

Atualmente, privar da possibilidade do casamento a alguns é privar uma parte da 

sociedade da mesma consideração e respeito que usufrui o resto da comunidade 

nacional.  

 

No entanto, a legislação da maior parte da Europa e do 

continente Americano ainda não reconhece o direito das pessoas 

gays ou lesbianas em se casarem. 

A privação dos direitos de que a população LGBT é vítima, 

além de se expressar na impossibilidade de contrair matrimonial, 

também se traduz, muitas vezes, em menos direitos em outros 

 
12 ROUSSEAU, J.J., El Origen de la Desigualdad entre los Hombres, Leviatán, Madrid, 2004, pág. 55. 
13 ROUSSEAU, J.J., El Origen de la Desigualdad entre los Hombres, Leviatán, Madrid, 2004, pág. 86. 



 

340 

Direitos humanos e diversidade sexual 

 

temas da família. É conhecido o caso de Karen Atala, advogada e 

juíza chilena, que foi privada da custódia das suas filhas pela Corte 

Suprema de Justiça do Chile, ataque que resultou numa 

condenação ao Estado do Chile por parte da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos a 24 de fevereiro de 2012. 

A condenação da Corte Interamericana reflete a 

desaprovação deste órgão perante a argumentação fornecida pela 

Corte Suprema do Chile na sua decisão de 31 de maio de 2004. 

Perante esta situação este órgão expressou que Atala, “ao tomar a 

decisão de explicitar a sua condição homossexual… antepôs os 

seus próprios interesses, postergando os das filhas, especialmente 

ao iniciar uma convivência com a sua companheira na mesma casa 

em que leva a efeito a criação e o cuidado das suas filhas”. De 

acordo com o julgamento da Corte, esta convivência pode ter 

efeitos “no bem-estar e desenvolvimento psicológico e emocional 

das filhas” já que “a falta no lar de um pai de sexo masculino e a 

sua substituição por outra pessoa do gênero feminino” pode criar 

uma “confusão de papéis sexuais” e “colocar as menores López 

Atala num estado de vulnerabilidade no seu meio social” dado “que 

o seu ambiente familiar excecional difere significativamente 

daquele em que vivem os seus colegas de colégios e relações da 

vizinhança em que moram, expondo-as a ser objeto de isolamento 

e discriminação que igualmente afetará o seu desenvolvimento 

pessoal”. 

Em conclusão, uma distribuição desigual de direitos dentro da 

sociedade é reflexo da consideração desigual que merecem os 

diferentes grupos.  

 

Os grupos de diversidade sexual têm de contar não apenas com a proteção efetiva 

da sua segurança por parte do Estado, mas também têm de usufruir de autonomia 

para decidir os seus modelos de vida, podendo aceder a instituições como o 

casamento e a paternidade/maternidade que na nossa tradição cultural têm uma 

importância inegável. 

 

5. FRATERNIDADE: UMA CULTURA INCLUSIVA 

Infelizmente, a diferença tem sido historicamente uma fonte 

constante de rivalidade e agressão entre grupos humanos. No 

entanto, é um facto de que alguns processos históricos tiveram um 
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efeito civilizador, diminuindo a agressão. Isto não equivale a 

afirmar, talvez demasiado optimistamente, que a humanidade vive 

num constante estado de progresso; apenas significa que sob 

determinadas circunstâncias, é possível coexistir em paz 

dentro da diferença. 

Um dos primeiros esforços para definir qual o princípio que 

devia reger estas circunstâncias pode ser encontrado em John 

Locke [1632–1704], filósofo inglês que em relação às guerras 

religiosas da sua época, travadas entre diferentes grupos cristãos, 

reivindicou o valor da tolerância. Desta forma, Locke argumentava: 

“acredito que a tolerância é a marca e a característica principal da 

verdadeira igreja… se não tiverem caridade, humildade e boa 

vontade para a humanidade, mesmo para aqueles que não são 

cristãos, certamente estarão bem longe de serem verdadeiros 

cristãos”14. De acordo com Locke, “[s]e damos crédito ao 

Evangelho e aos apóstolos, ninguém poderá ser cristão se não 

tiver  caridade e fé que permitam não atuar através da força, mas 

sim através do amor”15. 

A solução de Locke consiste em promover uma cultura da 

aceitação, apoiada no mandamento bíblico do amor ao próximo.  

 

No entanto, a sua mensagem, que no contexto da época tem um valor inegável, 

também se revela premonitória noutro sentido; porque, apesar de Locke promover 

a aceitação dentro da diversidade religiosa, também promove outros tipos de 

perseguição e intolerância, tentando substituir a divisão religiosa mediante esta 

nova fonte de unidade entre cristãos na perseguição de quem vive de modo 

diferente.  

 

Assim, Locke escreveu que “embora as divisões entre as 

seitas sejam permitidas, nunca estas divisões devem obstruir 

permanentemente a salvação das almas; no entanto, o adultério, a 

fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria e coisas semelhantes, 

não podem deixar de ser consideradas como obras da carne; o 

apóstolo disse explicitamente que ‘aqueles que as consentem, não 

herdarão o reino de Deus’ (Gálatas 5, 21.)”16.  

 
14 LOCKE, J., “Carta sobre la tolerancia”, Revista Estudios Públicos, nº 28, 1987, pág. 3. 
15 LOCKE, J., “Carta sobre la tolerancia”, Revista Estudios Públicos, nº 28, 1987, pág. 3. 
16 LOCKE, J., “Carta sobre la tolerancia”, Revista Estudios Públicos, nº 28, 1987, pág. 4. 
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A citação da Bíblia faz-nos recordar a argumentação de muitos líderes religiosos 

contemporâneos que, procurando de forma descontextualizada fundamentos em 

textos milenares para justificar o preconceito e a discriminação, convencem os seus 

seguidores para uni-los em torno da perseguição de formas de vida diferentes. 

 

O mundo contemporâneo deve tornar extensivo a proposta 

de Locke, destinada ao círculo dos vários grupos cristãos, a toda a 

diversidade sexual e religiosa que legitimamente existe na 

sociedade contemporânea.  

6. CONCLUSÃO: A VIGÊNCIA PLENA DOS DIREITOS 

HUMANOS 

Estes parágrafos introdutórios permitem ligar a problemática 

da diversidade sexual com outras temáticas. Uma muito próxima é 

a da discriminação de gênero. É suficiente considerar estas 

palavras de Bentham para ver as diversas interseções entre 

ambas: 

“De acordo com as ideias dos antigos, havia algo 

degradante no papel passivo que não existia no ativo. 

Era submeter-se ao prazer –porque assim temos de 

chamá-lo– de outro sem participar nele; era converter-

se a si próprio na propriedade de outro homem; era 

adotar o papel da mulher; era, portanto, desumano”17. 

 

Através destas palavras vemos como a representação do mau que, de acordo com a 

mentalidade tradicional, reside na diferença sexual, recorre nem mais nem menos à 

mulher como significação do desumano.  

 

Isto leva-nos à antiga observação da teoria feminista, 

recolhida pela teoria queer, que identifica como uma constante na 

tradição ocidental moderna a ‘alterização’ –a identificação de um 

‘outro’, que é tal respeito do sujeito que ocupa uma posição 

hegemónica no contexto em questão– através da sua 

corporalização e eventual somatização. Enquanto o sujeito 

hegemónico ocidental é a razão pura e, portanto, é genuinamente 

livre e pode assumir o papel demiúrgico de constituir por si próprio 

 
17 BENTHAM, J., De los delitos contra uno mismo, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pág. 83-84. 
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‘a norma’ e ‘o normal’, o ‘outro’ está marcado pela sua diferença, 

que o define e o afasta do normal. Esta diferença encontra a sua 

contrapartida na sua corporalidade, seja esta feminidade, 

negritude, sexualidade desviada, doença evidente, miséria, entre 

muitas outras formas de alteridade.  

 

Assim, o ‘outro’ é física e moralmente fraco, inferior, perverso, corrupto, miserável, 

abjeta. Juridicamente, isto tem várias consequências: pode ser que o ‘outro’ seja 

civilmente incapaz, que careça dos direitos políticos ou que esteja impedido de 

aceder a instituições como o casamento.  

 

Ao ‘outro’ a sua diferença determina-o, limita-o, 

circunscreve-o; impede-o de aceder à razão ordenadora e 

portanto, governante. Tudo isto justifica, a partir da perspetiva 

hegemónica, a sua própria marginalidade e, em última instância, a 

sua desvantagem e a sua vulnerabilidade, que nem sequer chegam 

a ser percebidas como tal pelo sujeito hegemónico. Não é livre, 

nem normal, nem ‘medida de todas as coisas’ porque não pode; 

porque não está em condições. 

Em contrapartida, com estas diferenciações hegemónicas, a 

cultura dos direitos humanos promove a aceitação horizontal e 

inclusiva das diferenças. É a essa cultura que, através destas 

páginas, vos convidamos. 
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Resumo 

A proteção contra qualquer tipo de discriminação devido à orientação sexual ou 

identidade sexual tem vindo a ser reforçada no contexto internacional, primeiro 

através da sua inclusão no reconhecimento genérico do princípio de igualdade e, 

mais recentemente, através da inclusão explícita da interdição de discriminação por 

estes motivos. Um exemplo desta evolução pode ser encontrado na proteção 

oferecida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia. Um passo significativo a favor da igualdade centra-se no 

reconhecimento do casamento a pessoas homossexuais, que por sua vez tem 

aberto caminho durante os últimos anos.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A luta contra a discriminação e a desigualdade é um dos 

objetivos que protagonizaram o último terço do século XX e o início 

do século XXI. Entre os diferentes motivos de discriminação 

encontramos a orientação sexual ou a identidade sexual, 

circunstâncias que provocaram -e ainda provocam- tratamentos 

discriminatórios, quando não diretamente vexatórios e inclusive 

contrários não apenas à dignidade humana, mas também a 

qualquer sentimento de humanidade.  

Como exemplo do tratamento dado à orientação sexual, 

vamos recordar que foi apenas a 17 de maio de 1990, que a 

Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da sua 

listagem de doenças mentais. No que diz respeito à 

transexualidade, a Organização Mundial da Saúde descreve-a como 

um transtorno da identidade sexual, caracterizado pela 

incongruência entre o sexo anatómico e a identidade sexual, 
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entendendo por tal a consciência de pertencer a um sexo 

determinado e definido como a dissociação sexual centrada na 

crença fixa de que as características sexuais externas não são as 

que correspondem à pessoa, de tal modo que o comportamento 

resultante do sujeito está dirigido, ou para a mudança dos órgãos 

sexuais através de um operação cirúrgica, ou para o ocultamento 

completo do sexo operante adaptando a roupa e os modos ao sexo 

oposto1. A questão da transexualidade tem várias facetas, e apesar 

da disforia sexual ser aceite a partir do ponto de vista médico, não 

se conhecem, no entanto, com toda a certeza, as causas que 

levam à mesma, acrescentando-se que não existe uma pauta 

comum em todos os casos. 

 

A proibição da discriminação por orientação sexual ou identidade sexual começa a 

ser recolhida de forma expressa em declarações de direitos recentes, sendo a sua 

defesa proposta de duas formas: uma, entendendo que a referência ao sexo não só 

recolhia a alusão a homens e mulheres, mas também englobava as causas 

motivadas por orientação ou identidade sexual; a outra, incluindo-a na cláusula 

genérica, presente em muitos dos preceitos dedicados à igualdade, expressa como 

“qualquer outra circunstância pessoal ou social” ou alguma outra fórmula 

semelhante ou simplesmente dando ao preceito uma interpretação abrangente.  

 

Esta discriminação partilha com os fundamentos clássicos de 

discriminação que implica uma diferença historicamente enraizada 

e que colocou as pessoas e os grupos afetados em situações de 

desvantagem e contrárias à dignidade humana, tanto pela ação 

das autoridades públicas como pela prática social2. Tudo isto 

conduziu a que a orientação sexual e a identidade sexual como um 

motivo de discriminação ocupassem a atenção ao nível 

internacional e supranacional, em conjunto com outros motivos 

mais tradicionalmente reconhecidos de discriminação, como a raça, 

o sexo ou a condição social, inclusive com mais força do que outros 

que já conseguiram um consenso mais generalizado na defesa de 

 
1 Organização Mundial da Saúde, CIE-10, ob. cit., pág, 266; Associação Americana de Psiquiatria, 

DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Barcelona, 1995, pág. 550, 

citado por ALVENTOSA DEL RÍO, Josefina: Discriminación por orientación sexual e identidad de gênero 

en el Derecho español. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008, pág. 33. 

Atualmente os transexuais lutam para que a transexualidade desapareça da lista de patologias da 

OMS. 
2 Neste sentido, pronunciava-se o Tribunal Constitucional espanhol em relação à orientação sexual 

na Sentença 41/2006, de 13 de fevereiro, fundamento jurídico 3º.  
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outros casos de discriminação, pois ainda faltam objetivos 

importantes para cumprir. Neste sentido, vale a pena recordar 

como a homossexualidade ainda é punível com a pena de morte 

em pelo menos 5 Estados3 e com penas de prisão ou outras 

sanções –em muitos casos graves- em 764. Inclusive em alguns 

Estados ocidentais, as relações sexuais consentidas entre 

homossexuais recebiam, até datas recentes, um tratamento legal 

diferente ao das relações sexuais consentidas entre 

heterossexuais, por exemplo, estabelecendo uma idade para 

consentir estas relações ou vetando a homossexualidade em 

alguns meios (a proibição da homossexualidade no exército foi algo 

habitual). As conquistas na defesa dos direitos do grupo LGTBI não 

nos podem fazer esquecer os dados que acabámos de referir, nem 

os riscos de involução, presentes inclusive em Estados onde foram 

conseguidos maiores progressos, riscos que aparecem ligados a 

diferentes correntes de fundamentalismo religioso ou a 

movimentos políticos de carácter autoritário ou totalitário (se não 

aos dois fatores juntos 5). 

Os motivos de discriminação são muito variados, todos 

partilham o seu carácter odioso e são contrários a um Estado social 

democrático de direito; no entanto, a discriminação por orientação 

sexual tem algumas características específicas. Em primeiro lugar, 

podemos destacar a sua ‘contemporaneidade’, dado que apenas 

recentemente foi incluído como causa específica de discriminação, 

Em segundo lugar, apenas nos últimos anos assistimos a um 

reconhecimento da igualdade em aspetos que afetam a vida 

familiar, como a possibilidade de contrair casamento para casais do 

mesmo sexo ou a possibilidade de adotar filhos.  

 

 

 

 
3 Em alguns Estados, como a Nigéria é aplicada em algumas zonas do país.  
4 As cifras foram recolhidas do Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos sobre Leis e práticas discriminatórias e atos de violência cometidos contra pessoas pela 

sua orientação sexual e identidade de gênero, apresentado em novembro de 2011. 
5 Muitas vezes, as mudanças normativas ou a atividade repressora das autoridades públicas são 

patrocinadas por movimentos religiosos com uma forte presença entre a população ou com 

vínculos significativos entre a sua classe dirigente.  
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Convém sublinhar um aspeto que diferencia a luta contra a discriminação no 

contexto LGTBI: a frequente invisibilidade. Esta invisibilidade surge inicialmente 

pela ocultação da orientação ou identidade sexual, o que é perfeitamente legítimo, 

mas que pode representar uma perda de direitos se essa ocultação é feita para 

evitar um tratamento discriminatório por parte de terceiros. Por outro lado, a 

invisibilidade é traduzida na ausência de denúncias perante a existência prévia de 

condutas discriminatórias ou prejudiciais dos direitos de pessoas LGTBI.  

 

O anterior leva-nos a outra característica deste tipo de 

discriminações que consiste em que a sua alegação revela aspetos 

da vida privada, aspetos que afetam diretamente a intimidade das 

pessoas, o que não acontece em outros casos. A alegação deste 

tipo de discriminação revela uma característica da personalidade 

que se poderia querer manter oculta e que, se for o caso, pode 

inclusive levar a uma maior discriminação por parte de outras 

pessoas. Por este motivo, no momento de procurar garantias e 

proceder à reparação dos direitos violados, é importante ter em 

conta que essa reparação não provoque outra violação de direitos, 

mesmo que involuntariamente.  

2. A INTERDIÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO POR 

ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE SEXUAL 

NOS TEXTOS INTERNACIONAIS 

Se considerarmos o fator salientado de que as mais antigas 

declarações de direitos não continham referência expressa à 

proibição da discriminação por orientação ou identidade sexual, no 

contexto das Nações Unidas, o Comité dos Direitos Humanos 

considerou incluída a orientação sexual dentro da interdição 

de discriminação que estabelece o artigo 26 do Pacto 

Internacional sobre os direitos civis e políticos e, nas 

observações gerais núms. 14 e 20, o Comité dos direitos sociais 

económicos, sociais e culturais expôs que os artigos 2 e 3 do Pacto 

também proíbem toda a discriminação no acesso à saúde por 

orientação sexual ou identidade de gênero.  
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O Comité dos Direitos Humanos, por sua vez, no caso Toonen vs Austrália6 

destacou que toda a distinção entre as pessoas pela sua orientação sexual e 

identidade de gênero equivale a uma violação do artigo 2 do Pacto Internacional 

sobre os DireitosCivis e Políticos, em relação, neste caso, com o direito a uma vida 

privada (artigo 17). Em outro caso -Fedotova vs Federação Russa 7-, o Comité 

considera uma violação da liberdade de expressão e do direito à igualdade perante 

a lei (artigos 19 e 26 PIDCP), por imposição de uma punição por ter efetuado 

manifestações públicas a favor da homossexualidade.  

 

As Nações Unidas aprofundaram a sua luta contra esta 

discriminação através de resoluções e estudos, como a 

Resolução da Assembleia Geral da ONU de 4 de junho de 2012 (AG 

2721, XLII-O/12), Direitos Humanos, Orientação Sexual e 

Identidade de Gênero, na qual insta os Estados a lutar contra estas 

causas de discriminação e, em particular, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos a estudar a situação nos 

Estados americanos; ou o Relatório do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre Leis e práticas 

discriminatórias e atos de violência cometidos contra pessoas pela 

sua orientação sexual e identidade de gênero, de 17 de novembro 

de 2011 (A/HRC/19/41), onde é feita uma análise dos diferentes 

casos de discriminação por estes motivos, incluindo os mais 

graves, como a penalização das práticas homossexuais (chegando 

à pena de morte), as discriminações em diversos âmbitos -do 

emprego às prestações sociais-, embora também destaque as 

conquistas e as melhorias introduzidas nos últimos anos. O 

relatório conclui com recomendações (não exaustivas) aos Estados 

membros para erradicar estas formas de discriminação, incluindo 

medidas onde figura, não apenas, a renovação da normativa 

discriminatória, mas também a aprovação de todo o tipo de 

medidas orientadas a erradicar esta discriminação, como pode ser 

a investigação das denúncias de violência por orientação ou 

identidade sexual ou a implementação de programas de formação 

para colaboradores, cujas tarefas tenham um maior contacto com 

situações potencialmente discriminatórias.  

 
6 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d22a00bcd1320c9c80256724005e60d5. É feita referência à 

proibição de relações homossexuais imposta na Tasmânia.  
7 Comunicação Nº. 1932/2010. Sessão de 31 de outubro de 2012. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d22a00bcd1320c9c80256724005e60d5
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Um ponto importante são os Princípios de Yogyakarta, princípios sobre a aplicação 

da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à 

identidade de gênero,  

 

redigidos por um grupo de especialistas em direitos humanos 

reunidos em Yogyakarta (Indonésia) de 6 a 9 novembro de 20068, 

que se centram na problemática LGTB em relação aos direitos 

humanos tradicionalmente protegidos e algum outro de carácter 

mais inovador, como o direito em participar na vida cultural 

(princípio 26), acompanhando com uma série de recomendações 

aos Estados para evitar ou pôr fim às discriminações. Estes 

princípios destacam um aspeto importante: a diversidade dos 

direitos que podem ser afetados devido à discriminação por 

orientação sexual ou identidade sexual, de tal forma que os 

direitos universalmente reconhecidos, como podem ser direito à 

segurança pessoal, às liberdades de expressão ou de 

manifestação, exigem um reconhecimento específico ou uma 

proteção especial por parte das autoridades públicas para garantir 

que estas pessoas não têm os seus direitos violados pela sua 

orientação ou identidade sexual. Além disso, alguns direitos estão 

especificamente destinados ao grupo LGTBI, como o direito ao 

reconhecimento da sua personalidade jurídica ou o direito de 

proteção em relação aos abusos médicos.  

 

 

 
8 www.yogyakartaprinciples.org. Antes da elaboração dos Princípios, em 2003, foi apresentada à 

ONU uma primeira proposta para emitir uma resolução sobre os direitos dos homossexuais e 

transexuais, formalizando-se pela Missão Permanente do Brasil um projeto de Resolução «Sobre 

os direitos humanos e a inclinação sexual» na Comissão de Direitos Humanos a 17 de abril de 

2003, conhecida como a Resolução Brasileira, à qual depois seguiram outras. De interesse são as 

Jurisprudential Annotations to the Yogyakarta Principles (Novembro 2007. Anotações efetuadas no 

contexto de ‘University of Nottingham Human Rights Law Centre’, sob a direção do Prof. Michael 

O’Flaherty. Investigador principal: Gwyneth Williams LLM), nas quais estes princípios são ligados a 

diferentes declarações e resoluções de organismos e tribunais internacionais, regulamento estatal 

e textos de especialistas; também O’Flaherty, Michael e Fisher, John: “Sexual Orientation, Gender 

Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles”, em 

Human Rights Law Review 8:2 (2008), pág. 207-248 (ambos acessíveis em 

www.yogyakartaprinciples.org ). Neste último também são criticados os pontos fracos destes 

princípios, assim como a força menor de mandatos ou recomendações numa série de ocasiões 

quando afetam o âmbito privado ou a falta de precisão de algum dos seus pontos. 

http://www.yogyakartaprinciples.org/
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A nível regional europeu, no contexto do Conselho da Europa9, podemos referir-nos 

em primeiro lugar à Convenção Europeia para a proteção dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais (CEDH), na qual a orientação ou identidade sexual 

como motivo de discriminação estão compreendidas no seu artigo 14.  

 

De uma forma mais particular, o Conselho de Ministros 

adotou a 30 de março de 2010 uma recomendação (CM/Rec 

(2010) 5) sobre medidas para combater a discriminação por 

orientação sexual ou identidade de gênero, da qual é importante 

destacar a afirmação de que este tipo de discriminação ou o ‘hate 

speech’ pelos mesmos motivos não podem ser justificados pelos 

valores tradicionais, culturais ou religiosos, nem pelas normas de 

uma cultura dominante, com a qual se tenta negar ou reduzir a 

margem de apreciação dos Estados perante estas situações. Estas 

resoluções unem-se a relatórios periódicos (o último publicado em 

setembro de 2011: Legal Study on Homophobia and Discrimination 

on Grounds of Sexual Orientation and Gender identity), que 

destacam a preocupação do Conselho da Europa por estes 

problemas. 

 

Na União Europeia10, por sua vez, foi introduzida a orientação sexual 

expressamente como uma das causas de discriminação no Tratado da Comunidade 

Europeia, de acordo com a modificação introduzida pelo Tratado de Amsterdão em 

1996 (artigo 13).  

 

A Diretiva 2000/78/CE, de 27 de novembro, de 

estabelecimento de um contexto geral para o emprego e a 

ocupação, refere-se especificamente à orientação sexual entre os 

motivos pelos quais é necessário lutar contra a discriminação (em 

conjunto com a religião ou as crenças, a idade e a deficiência)11. 

 
9 O Conselho da Europa é uma organização internacional cuja finalidade é a defesa e promoção 

dos direitos humanos e da democracia. O Conselho da Europa tem um carácter independente da 

União Europeia, apesar de todos os Estados membros desta, também o serem do primeiro.  
10 A União Europeia tem a sua origem nas Comunidades Europeias, mas foi aumentado as suas 

competências (e perdendo o seu carácter marcadamente económico), à medida que os novos 

tratados foram sendo aprovados. Por outro lado, à medida que a União se fortalecia, a sua 

natureza passava a ser considerada de natureza transnacional, em vez de puramente 

internacional.  
11 A ela podemos acrescentar as mencionadas na própria Sentença e que dizem respeito a 

diferentes aspetos das relações com terceiros países ou com os seus nacionais. 



 

352 

A interdição da discriminação com base na orientação sexual e identidade sexual no âmbito internacional 

 

No entanto, apesar desta diretiva ter um alcance mais limitado do 

que outras que também têm como objetivo eliminar outros 

motivos de discriminação, deixa claro que para a União Europeia, é 

necessário proteger o trabalho contra este tipo de discriminação ou 

de assédio, da mesma forma como perante qualquer outro dos 

motivos considerados ‘odiosos’. Além disso, vale a pena destacar 

que o Tribunal de Justiça afirmou a eficácia direta da Diretiva em 

relação aos casos de orientação sexual, depois de esgotado o prazo 

de transposição12. 

 

No entanto, atualmente, a principal referência é a da Carta dos direitos 

fundamentais da União Europeia (CDFUE, artigo 21.1), onde a proibição por 

orientação sexual é reunida.  

 

É importante recordar que a Carta tem o mesmo valor 

jurídico do que os Tratados13 e, portanto, é de cumprimento 

obrigatório não apenas para todas as instituições e órgãos da 

União, mas também para os Estados quando executam e aplicam o 

Direito da União Europeia. Por outro lado, a Agência da União 

Europeia para os direitos fundamentais também realizou estudos 

nesta área, como por exemplo o recentemente publicado European 

Union lesbian, gay, bisexual and transgender Survey (2013)14. 

A União Europeia continua a promover a igualdade, como 

demonstra a Resolução do Parlamento Europeu de 28 de setembro 

de 2011 sobre direitos humanos, orientação sexual e identidade de 

gênero, na qual se insta os Estados a promover as medidas 

necessárias para conseguir a plena igualdade para homossexuais e 

transexuais. Por último, vale a pena referir como, numa 

competência partilhada entre a União Europeia e os Estados 

membros como é o caso do asilo, em 2010, 23 Estados 

reconheceram a perseguição ao grupo LGTB como motivo para 

outorgar esse direito15.  

 
12 Caso Römer, C-147/08, STJUE 10 de maio de 2011. 
13 A CDFUE foi primeiro solenemente proclamada na cimeira de Niza de dezembro de 2000, mas 

foi o Tratado de Lisboa, que lhe concedeu o mesmo estatuto que os Tratados originais, ou seja, 

deu-lhe uma real eficácia jurídica. O Tratado de Lisboa entrou em vigor a 1 de dezembro de 2009.  
14 http://fra.europa.eu/en/event/2013/presenting-findings-largest-ever-lgbt-hate-crime-and-

discrimination-survey. 
15 European Union Agency for Fundamental Rights: Annual Report, Fundamental Rights:  

http://fra.europa.eu/en/event/2013/presenting-findings-largest-ever-lgbt-hate-crime-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/event/2013/presenting-findings-largest-ever-lgbt-hate-crime-and-discrimination-survey
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Se passarmos para o continente Americano, na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (CADH) o artigo 24 inclui o direito à igualdade e fá-lo em termos 

genéricos, o que pode facilitar a inclusão da proibição da discriminação por 

orientação sexual ou identidade sexual.  

 

É importante chamar à atenção para o facto da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos ter incluído uma unidade para 

os direitos das pessoas LGTBI16. Em relação aos casos resolvidos 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos é necessário 

mencionar o caso Atala Riffo e meninas vs Chile. No entanto, não 

nos vamos estender sobre estes pontos já que são objeto de um 

estudo separado. 

 

Ao nível do continente Africano, a Carta africana sobre os direitos humanos e os 

povos recolhe no seu artigo 2 a proibição da discriminação por sexo ‘ou outro 

estatuto’, nomeadamente, no seu artigo 3 exige a igualdade na lei e perante a lei;  

 

no entanto, as violações dos direitos por orientação sexual ou 

identidade sexual carecem de proteção em muitos dos Estados 

africanos17 e alguns deles estão entre os que impõem penas 

severas (inclusive a morte) por esses motivos, situação, muitas 

vezes, agravada devido às crenças religiosas de parte da 

população, de tal forma que, na prática, é a África do Sul o Estado 

que conta com uma significativa proteção interna. 

 

Por último, no continente Asiático, no contexto do Fórum Ásia-Pacífico, o Conselho 

Consultivo de Juristas, que elaborou em 2010 um Relatório sobre Direitos 

humanos, orientação sexual e igualdade de gênero18, onde era analisada a 

situação na região e reunidas várias recomendações.  

 

Challenges and Achievements, 2010. Nele são referidos os progressos na proteção dos direitos 

LGTB em diferentes Estados e também as situações que ainda mantêm a discriminação.  
16 http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/decisiones/cidh.asp 
17 O único caso apresentado à Comissão africana para os direitos humanos e dos povos em relação 

a violações dos direitos dos homossexuais, caso William A. Courzon vs Zimbabwe, foi retirado pelo 

ator.  
18 Relatório apresentado no 15º encontro do Fórum Ásia-Pacífico de instituições nacionais de 

direitos humanos. http://www.asiapacificforum.net/support/issues/acj/references/sexual-

orientation/downloads/Human_Rights_Sexual_Orientation_and_Gender_Identity_Final_Report.doc

.pdf 

No Fórum participam Estados tão diferentes como a Nova Zelândia ou o Afeganistão, fazendo com 

que as medidas de proteção real variem muito de país para país. 

http://www.asiapacificforum.net/support/issues/acj/references/sexual-orientation/downloads/Human_Rights_Sexual_Orientation_and_Gender_Identity_Final_Report.doc.pdf
http://www.asiapacificforum.net/support/issues/acj/references/sexual-orientation/downloads/Human_Rights_Sexual_Orientation_and_Gender_Identity_Final_Report.doc.pdf
http://www.asiapacificforum.net/support/issues/acj/references/sexual-orientation/downloads/Human_Rights_Sexual_Orientation_and_Gender_Identity_Final_Report.doc.pdf
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3. A HOMOSSEXUALIDADE NA DOUTRINA DOS 

TRIBUNAIS EUROPEUS 

 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) pronunciou-se diversas vezes sobre 

casos relacionados com a orientação sexual ou a identidade de gênero. Em relação à 

orientação sexual foram vários os motivos que deram lugar a decisões por parte do 

TEDH em relação a diferentes direitos reunidos no Convénio19:  

 

 Artigo 3 (proibição de tratamentos desumanos ou 

degradantes), caso X vs Turquia; em relação ao 

artigo 8 CEDH (direito à vida privada e familiar), 

Dudgeon vs o Reino Unido, R.H. vs Áustria e Norris vs 

Irlanda, Modinos vs Chipre20 (todos eles por 

penalização de atos sexuais consentidos entre 

adultos), L. e V. vs Áustria (diferença na idade de 

consentimento para manter relações sexuais), Karner 

vs Áustria (direito a seguir no que tinha sido o 

domicílio comum depois do falecimento de um 

membro do casal), Salguerio da Silva Mouta vs 

Portugal (direitos parentais), Smith e Grady vs Reino 

Unido, Perkins e R. vs Reino Unido e Beck, Copp e 

Bazeley vs o Reino Unido (expulsões das Forças 

Armadas provocadas pela condição de homossexual), 

E.B. vs França (adoção por parte de homossexuais);  

 Artigos 11 e 13 CEDH (direito de reunião e a um 

recurso eficaz), Bączkowski e outros vs Polónia 

(proibição da celebração de manifestação para 

reivindicar a não discriminação contra várias 

minorias), Alexeïev vs Rússia (detenção por motivo da 

celebração de uma marcha de orgulho gay);  

 Artigo 1 do Protocolo adicional (direito à propriedade 

privada), Grant vs Reino Unido; Kozak vs Polónia 

 
19 Inicialmente, o artigo 14 CEDH reunia a discriminação apenas em relação à violação de outros 

direitos recolhidos na Convenção e não de forma independente. Com a aprovação do Protocolo 

núm. 12 e a sua entrada em vigor em 2005 já se admite a alegação exclusiva da discriminação, 

desde que o Estado correspondente ratifique este Protocolo.  
20 No caso Sutherland vs Reino Unido a sentença determina o arquivamento da causa por ter 

havido uma mudança na legislação interna despenalizando as alegações de relações homossexuais 

antes sancionadas.  
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(discriminação em direitos sucessórios) ou P.B. e J.S. 

vs Áustria (cobrança de seguro de acidentes)21.  

As questões propostas em torno da adoção por casais 

homossexuais merecem uma referência especial, o TEDH 

rejeitou a violação do Convénio em qualquer forma de 

discriminação por orientação sexual, por exemplo, no caso Fretté 

vs França22, em relação à tentativa de adoção de uma criança por 

um homossexual (embora existisse condenação por violação do 

artigo 6 CEDH), mostrando a controvérsia existente sobre estes 

temas. No caso E.B. vs França, o TEDH pronuncia-se a favor da 

igualdade de acesso à adoção simples por qualquer persona, 

independentemente da sua orientação sexual. No entanto, nos 

casos Gas e Dubois vs França ou X e outros vs Áustria23 rejeitou a 

alegada violação do artigo 14 em relação ao artigo 8 (direito a uma 

vida privada e familiar) porque a proibição de adoção para um 

casal de duas pessoas que não contraísse matrimónio afetava 

tanto casais homossexuais como heterossexuais, apesar da 

diferença existente pela impossibilidade de contrair matrimónio 

para os casais homossexuais nos países afetados. Este tipo de 

casos mostra claramente a falta de acordo em relação à igualdade 

de direitos sobre a adoção por parte de casais homossexuais.  

Nesta lista, não exaustiva, de casos relacionados com 

violações de direitos por orientação sexual, é importante destacar, 

em primeiro lugar, que não é apenas o direito ao respeito da vida 

privada ou familiar que aparece como violado, mas também muitos 

outros direitos.  

 

Em linhas gerais, pode ser observada uma evolução, paralela à da sociedade, que 

visa uma defesa cada vez maior dos direitos das pessoas LGTBI.  

 

 
21 Casos X vs Turquia, S. 9 outubro 2012; Dudgeon vs R.U., S. 22 outubro 1981; R.H. vs Austria, 

S. 19 janeiro 2006; Modinos vs Chipre, S. 22 abril 1993; L. e V. vs Austria, S. 9 janeiro 2003; 

Karner vs Austria, S. 24 julho 2003; Salgueiro vs Portugal, S. 21 dezembro 1999; Smith e Grady 

vs R.U., S. 27 setembro 1999; Perkins e R. vs R.U., S. 22 outubro 2002; Beck, Copp e Bazeley vs 

 R.U., S. 22 julho 2003; E.B. vs França, S. 22 janeiro 2008; Bączkowski y otros vs Polonia, S. 3 

maio 2007; Alexeïev vs Russia, S. 21 dezembro 2010; Grant vs R.U., S. 19 maio 2005; Kozak vs 

Polonia, S. 2 março 2010; P.B. e J.S. vs Austria, S. 22 julho 2010.  
22 S. 26 fevereiro 2002. 
23 Respetivamente, SS. 15 março 2012 e 19 fevereiro 2013. 
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No entanto, o TEDH mostra-se mais cauteloso e proporciona 

uma maior margem de apreciação aos Estados nos temas mais 

controvertidos, como pode ser o reconhecimento do casamento ou 

a adoção por parte de casais do mesmo sexo, embora no primeiro 

destes casos incida na necessidade de arbitrar instituições, como o 

partenariado, que possa dar uma direção à convivência afetiva 

continuada de casais do mesmo sexo.  

Em segundo lugar, é possível observar que os Estados 

denunciados não foram apenas os Estados com uma experiência 

democrática recente e uma defesa dos direitos humanos incipiente, 

mas também as democracias europeias mais estabelecidas. No 

entanto, enquanto esta tendência está orientada para o 

desenvolvimento das mudanças normativas relevantes para 

conseguir o máximo respeito pelo grupo LGTBI, nos Estados com 

democracias menos consolidadas confirmámos como os poderes 

públicos incorrem em diversos tipos de condutas discriminatórias 

(proibição de manifestação, limitações à liberdade de expressão…).  

Por sua vez, nos primeiros casos em que o Tribunal de 

Justiça das (então) Comunidades Europeias (TJCE) se 

pronunciou sobre discriminação por orientação sexual24, nos quais 

eram solicitadas vantagens sociais atribuídas aos cônjuges para os 

casais homossexuais, não atendeu às alegações das partes, 

rejeitando-as por considerar que não existia discriminação ao usar 

como base de comparação os casais heterossexuais não casados, 

que recebiam um tratamento igual, sem que entrasse em 

valorização a impossibilidade de casamento para os casais 

homossexuais no momento em que os factos eram conhecidos.  

No entanto, em decisões posteriores adotou uma postura 

favorável ao reconhecimento da igualdados de direitos para 

os homossexuais, como por exemplo, direitos económicos de 

casais do mesmo sexo, no caso Römer antes citado (direito a 

receber uma pensão compensatória de reforma) ou no caso 

Maruko (pensão de viuvez)25; ou violação no contexto laboral no 

 
24 Caso Lisa Grant, C-249/96, de 17 de fevereiro de 1998. Casos auspiciados por um funcionário 

público comunitário e pelo Reino da Suécia C-122/99 e C-125/99, S. 31 de maio de 2001. 
25 C- 267/06, S. 1 de abril de 2008. 
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caso Associaţia Accept, por exclusão de contratação por orientação 

sexual26.  

4. CASAMENTO DE PESSOAS DO MESMO SEXO 

 

Tal como referido na introdução, se a luta contra a discriminação das pessoas 

LGTBI é um fenómeno recente, a dimensão familiar do fenómeno ainda é mais, 

iniciando-se primeiro a possibilidade de reconhecer uniões civis para os casais 

homossexuais e depois, já no século XXI, a possibilidade de contrair 

matrimónio.  

 

Do ponto de vista legislativo o Estado pioneiro no momento 

de alargar o casamento às pessoas homossexuais foram os Países 

Baixos (2000), que foram seguidos na Europa pela Bélgica (2003), 

Espanha (2005), Noruega (2009), Suécia (2009), Portugal (2010), 

Islândia (Lei de 2010), Dinamarca (2012), França e Reino Unido 

(2013), o que leva a um reconhecimento generalizado na Europa 

ocidental.  

No continente Americano, o pioneiro foi o Estado de 

Massachusetts nos Estados Unidos (Sentença da Supreme Judicial 

Court, Goodridge vs Department of Public Health, de 2004), 

seguido pelo Canadá (Civil Marriage Act de 2005), Argentina (Lei 

de 2010), Cidade do México (Lei de 2009) Uruguai (2013) e vários 

Estados dos Estados Unidos da América, já por ação do legislador 

ou por interpretação judicial: Connecticut (2008), Iowa (2009), 

Vermont (2009), New Hampshire (2010), Distrito de Columbia –

Washington- (2010) e New York (2011); a esse reconhecimento 

podemos somar as Sentenças do Tribunal Supremo dos Estados 

Unidos da América de 26 de junho de 201327, nas quais declara 

inconstitucionais as diferenças de tratamento entre o casamento 

de pessoas heterossexuais e homossexuais e que afetará a 

legislação de vários Estados da União. Em outros continentes, 

África do Sul (Lei nº 17 de 2006) e Nova Zelândia (2013) são os 

Estados que aderiram a esta tendência.  

 

 

 
26 C- 81/12, S. de 25 de abril de 2012. 
27 U.S. vs Windsord, 570 U.S._ (2013); Hollingsworth et al. vs Perry et al.,570 U.S._ (2013).  
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A isto podemos somar os Estados que reconhecem algum tipo de partenariado, de 

uniões civis entre casais do mesmo sexo às quais são reconhecidos direitos 

diferentes, sem chegar a estabelecer uma igualdade com o casamento, o que 

precisamente deu lugar, em várias situações, a demandas por este motivo, ao ser 

entendido que os casais homossexuais são descriminados. 

 

As diferenças mais importantes são geralmente as parentais, 

já que, muitas vezes, impedem a adoção ou a inseminação 

artificial. Em geral, a igualdade refere-se a aspetos relacionados 

com a igualização no sistema fiscal, as contribuições para a 

segurança social e as pensões e, da mesma forma a obtenção de 

uma autorização de residência e de cidadania, quando o casal é 

estrangeiro, a não obrigação de testemunhar contra, o estatuto de 

parente para questões médicas, a transferência dos alugueres 

depois da morte de um dos membros do casal e a doação de 

órgãos. 

No que diz respeito à doutrina do TEDH em relação ao 

casamento, o Tribunal de Estrasburgo considera que não existe 

uma obrigação de reconhecimento do casamento para casais 

homossexuais, mas deixa ao critério dos legisladores estatais, 

citando a disparidade de regulamentos em diferentes países 

membros28, como expõe no caso Schalk e Kopf vs Áustria29, no 

qual refere os efeitos do partenariado. Este caso é notável por 

outro motivo: a partir dele (§95), o TEDH admite não apenas que 

um casamento homossexual tem direito à ‘vida privada’ como 

tinha apreciado até então, mas também que tem direito à ‘vida 

familiar’, que implica um salto qualitativo significativo, pois supera 

a conceção individualista para assumir o pleno reconhecimento da 

vida como casal de pessoas homossexuais e os direitos que 

possam surgir deste reconhecimento (embora as consequências 

que extrai, por enquanto sejam limitadas e permitam uma 

margem de apreciação ao Estado). 

 

 
28 É prática habitual do TEDH permitir uma margem de apreciação aos Estados, enquanto uma vez 

que se chega a um consenso mais ou menos generalizado o TEDH assume a proteção do direito 

ou vertente do direito contestado, como aconteceria com alguns direitos dos transexuais.  
29 S. 24 junho 2010. 
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Na União Europeia vale a pena destacar que a Carta dos direitos fundamentais da 

União30 ao reunir o direito ao casamento e em constituir família fá-lo sem recorrer 

à tradicional referência do homem e da mulher (artigo 9 da Carta)31, o que 

representa um apoio no momento de abrir o casamento aos casais homossexuais 

ou aos ransexuais (principalmente nos casos em que não tenha sido concluída a 

sua transformação).  

 

Esta abertura fez com que a Carta fosse invocada tanto pelo 

TEDH como pelos tribunais nacionais na defesa das uniões entre 

pessoas do mesmo sexo.  

Por outro lado, embora na União Europeia a regulação do 

casamento seja competência dos Estados, é importante destacar o 

Advogado Geral Jääskinen que afirmava que “no caso de um 

Estado membro não admitir qualquer forma de união legalmente 

reconhecida às pessoas do mesmo sexo, pode ser considerado que 

existe uma discriminação por orientação sexual, já que é possível 

deduzir do princípio de igualdade, em conjunto com o dever de 

respeitar a dignidade humana das pessoas homossexuais, uma 

obrigação do reconhecimento da capacidade de viver uma relação 

afetiva duradoura no contexto de um compromisso consagrado 

juridicamente”32. Estas palavras mostram uma tendência que 

deveria servir para promover o reconhecimento das uniões das 

pessoas homossexuais. 

5. TRANSEXUALIDADE 

A transexualidade merece um tratamento especial, já que 

além de poder enfrentar a possibilidade de um tratamento 

discriminatório, para se conseguir um respeito pleno dos direitos 

dos transexuais é necessário que os Estados tomem medidas que 

englobem tanto o acesso a tratamentos médicos como a 

 
30 A Carta tem um valor jurídico igual aos Tratados, de acordo com o artigo 6 do Tratado da União 

europeia (TUE) na redação dada pelo Tratado de Lisboa. A interdição de discriminação está 

presente no artigo 21.  
31 No entanto, é acrescentado “segundo as leis nacionais que regulem o seu exercício”, como 

também é lógico ao ser uma competência estatal.  
32 Conclusões apresentadas a 15 de julho de 2010 no caso Jürgen Römer, C-147/08. Embora 

acrescentasse: “No entanto, este problema, relacionado com a regulação do estado civil, fica 

fora, na minha opinião, da esfera de intervenção do Direito da União” (§ 76).  
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aprovação de medidas legislativas que permitam a adequação do 

registo à nova realidade pessoal.  

Além dos problemas médicos que mencionámos no início 

deste trabalho, é possível acrescentar, do ponto de vista legal, que 

não existe um acordo sobre em que momento ou em que 

condições se pode reconhecer juridicamente uma pessoa como 

transexual, apesar desse direito não poder ser ignorado, devido, 

principalmente, à estreita relação da identidade sexual com a 

dignidade humana e o livre desenvolvimento da personalidade; de 

outra forma, os direitos dos transexuais ficariam limitados: o 

problema centra-se em estabelecer pautas que permitam esse 

reconhecimento com o menor risco possível para a segurança 

jurídica e, se for o caso, para proteger terceiros.  

No momento de reconhecer a mudança de sexo, é necessário 

conciliar os direitos dos transexuais com a proteção da ordem 

pública ou de outros bens gerais33, principalmente dos direitos que 

derivam da situação anterior ao reconhecimento da mudança de 

sexo, como podem ser os deveres paterno-filiais, mas também o 

de relações jurídicas estabelecidas anteriormente.  

 

Além dos aspetos comuns com a discriminação por orientação sexual, é necessário 

voltar à referência dos Princípios de Yogyakarta, já que neles encontramos alguns 

especificamente elaborados para a proteção dos transexuais, como o direito ao 

reconhecimento da personalidade jurídica (Pº 3) ou que adquirem uma especial 

incidência em relação aos transexuais, como o que se refere à proteção contra os 

abusos médicos (Pº 18). 

 

Na Europa, a problemática dos transexuais, a partir do ponto 

de vista jurídico, começa a surgir nos anos 70 e vai evoluindo à 

medida que a sociedade e a ciência também evoluem, de modo 

que, em paralelo com a revolução sexual iniciada nos anos 

sessenta, são feitos progressos médicos que permitem a 

aproximação do sexo físico dos transexuais ao da sua identidade 

social. É nos anos noventa que a questão atinge uma maior 

visibilidade em grande parte com a chegada ao Tribunal Europeu 

 
33 Em relação a estes aspetos, será adotada a noção normalmente aceite de ordem pública (com 

um carácter restritivo) e serão aplicadas as regras gerais em caso de conflito entre direitos ou 

entre estes e outros interesses públicos protegidos.  
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de Direitos Humanos de casos que afetam vários direitos de 

transexuais e que irão exigir a este tribunal uma postura que terá 

as suas correspondentes repercussões nos Estados, não apenas 

nos Estados requeridos, mas também em todos os Estados 

submetidos ao TEDH, pelo carácter interpretativo das suas 

resoluções e perante o facto de que até então era oferecida uma 

significativa disparidade legislativa entre Estados.  

É precisamente esse grau de proteção diferente nos 

diferentes sistemas jurídicos que levou a que duas instâncias 

regionais, o Parlamento Europeu e a Assembleia Consultiva do 

Conselho da Europa ditassem34 resoluções pedindo uma 

aproximação nas legislações dos diferentes Estados. O Parlamento 

Europeu mediante uma resolução aprovada a 12 de setembro de 

1989 (D.O.C.E nº C 256, 9.10.1989, pág. 33) e, pouco depois, a 

Assembleia consultiva do Conselho da Europa aprovou a 

recomendação 1117 (1989) de 29 de setembro de 198935. Na 

primeira delas os Estados membros eram convidados a 

desenvolver uma legislação que reconhecesse o direito dos 

transexuais em mudar de sexo mediante tratamentos endócrinos, 

cirurgia plástica e tratamentos estéticos, estabelecendo os 

processos adequados e impedindo a discriminação contra os 

transexuais, garantindo, principalmente, um reconhecimento 

jurídico: mudança de nome, retificação da menção do sexo na 

certidão de nascimento e nos documentos de identidade. A 

recomendação da Assembleia parlamentar contém exigências 

semelhantes. Em ambos os casos as suas decisões mostraram 

claramente que para uma grande maioria da opinião pública os 

transexuais tinham de usufruir do direito em conseguir o pleno 

reconhecimento da sua nova identidade sexual ao nível jurídico.  

A elas podemos acrescentar outras resoluções posteriores de 

carácter mais geral, já mencionadas anteriormente, como a 

Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa de 

 
34 O Parlamento Europeu é uma instituição da União Europeia (antes Comunidades Europeias); A 

Assembleia consultiva, por sua vez, é um organismo do Conselho da Europa.  
35 Posteriormente foi aprovada a ‘Recomendação 211 (2007) sobre a liberdade de reunião e 

expressão de lesbianas, homossexuais, bissexuais e transexuais’, de 26 de março de 2007: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackCo

lorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679
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2010 ou a Resolução de 28 de setembro de 2011 do Parlamento 

Europeu, que, em relação aos transexuais, insta os Estados a uma 

simplificação no processo da mudança de identidade e da 

cobertura médica por parte da segurança social e, de igual modo, 

solicita que a transexualidade deixe de estar incluída entre os 

transtornos mentais e de comportamento nas listagens da OMS e 

que seja requalificada como transtorno não patológico36. 

6. OS TRIBUNAIS EUROPEUS E A TRANSEXUALIDADE 

Como o próprio TEDH assinalou (em grande parte para 

justificar mudanças na sua doutrina) têm sido as mudanças 

sociais, seguidas de mudanças legislativas em diferentes Estados 

membros do Conselho da Europa, que fomentaram uma mudança 

jurisprudencial mais favorável ao reconhecimento dos direitos dos 

transexuais37.  

Ao abordar estas questões, o TEDH considerou as causas do 

transexualismo, principalmente, se as suas origens são 

completamente psicológicas ou relacionadas com algum tipo de 

diferenciação no cérebro, sem ter chegado a uma conclusão 

decisiva. O TEDH assume que a transexualidade é uma condição 

médica justificativa de um tratamento destinado para ajudar as 

pessoas afetadas. No caso I. vs Reino Unido destacou a 

consideração de que o facto de passar por diversas e penosas 

intervenções que envolvem cirurgia e o grau de determinação e 

convicção necessários para mudar de papel sexual na sociedade, 

não permite acreditar que exista arbitrariedade ou irreflexão na 

decisão de uma pessoa em passar por uma conversão sexual38. Da 

mesma forma, vale a pena destacar a importância que o TEDH dá 

às avaliações e critérios de médicos no momento de julgar a 

adequação dos tratamentos e das operações destinados a 

 
36 Resolução do Parlamento Europeu de 28 de setembro de 2011 sobre direitos humanos, 

orientação sexual e identidade de gênero nas Nações Unidas. A resolução foi aprovada por 442 

votos a favor, 104 contra e 40 abstenções.  
37 A estas mudanças não foram alheios os progressos médicos que permitiram uma comparação 

dos transexuais com as pessoas do sexo adquirido e que permitiram fazer os exames necessários 

para confirmar a seriedade da mudança que se deseja realizar. 
38 Caso I. vs Reino- Unido, Sentença de 11 de julho de 2002, § 69. 
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conseguir uma identidade sexual plena, como evidenciou nos casos 

Van Kück vs Alemanha39 ou Schlumpf vs Suíça40.  

 

A jurisprudência do TEDH, por outro lado, é um bom exemplo da diversidade de 

situações que envolvem os transexuais, tanto do ponto de vista pessoal como dos 

direitos que eles consideram violados, e do tratamento diferenciado oferecido pelos 

sistemas nacionais. Desta forma, no momento de abordar as violações dos direitos 

de pessoas transexuais, vários foram os direitos da CEDH invocados. 

 

O primeiro foi a violação do respeito à vida privada (artigo 8 

CEDH), e, em torno dele, um dos motivos mais comuns foi a 

necessidade de fornecer documentos que contenham o sexo 

original e a recusa por parte do Estado em mudar o registo de 

nascimento (e os direitos que, se for o caso, derivariam desse 

registo), sobre este ponto é importante citar, como exemplo, o 

caso B vs França ou I vs Reino Unido, no qual o TEDH faz eco de 

uma sentença do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 

de 30 de abril de 1996 no caso P. vs S. e Cornwall County Council, 

onde o TJCE considera que uma discriminação com base na 

mudança de sexo equivale a uma discriminação baseada no sexo.  

Em outras situações, o motivo invocado (muitas vezes 

relacionado com o anterior) foi o direito ao casamento (artigo 12 

CEDH, sozinho ou em conjunto com o direito a uma vida privada e 

familiar, artigo 8 CEDH), questionando, nestes casos, se a rejeição 

para permitir que um transexual operado se case com uma pessoa 

oposta ao seu sexo novo representa a violação do preceito citado. 

Nas primeiras sentenças sobre a questão –como nos casos Rees e 

Cossey41-, o Tribunal entendeu que a vinculação a um conceito 

tradicional de casamento permitia que o Estado defensor 

continuasse a aplicar um conceito de casamento que liga critérios 

biológicos em termos da determinação do sexo de uma pessoa 

para esses efeitos, pois estimava que o artigo 12 da CEDH garante 

 
39 S. de 12 de setembro de 2009. Neste tema, o juiz Ress recorda no seu voto particular que 

em virtude do Direito constitucional alemão, os direitos fundamentais têm uma eficácia direta 

nas relações entre particulares e que o mesmo acontece em relação aos direitos reconhecidos 

na Convenção, devendo os Estados criar os meios necessários para garantir essa proteção.  
40 S. de 8 de janeiro de 2009. 
41 Caso Rees vs Reino Unido, S. de outubro de 1986; caso Cossey vs Reino Unido, S. de 27 de 

setembro de 1990. 
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o direito ao casamento entendido como o casamento tradicional 

entre duas pessoas de sexo biológico oposto, com base de que o 

objetivo consiste essencialmente em proteger o casamento 

enquanto fundamento da família, concluindo que correspondia aos 

Estados a regulação desta instituição. No caso Sheffield e Horsham 

vs Reino-Unido42, o TEDH constata a evolução produzida a partir 

de meados dos anos oitenta nos Estados que faziam parte do 

Conselho da Europa, com uma referência específica da resolução 

aprovada pelo Parlamento europeu a 12 de setembro de 1989 e a 

recomendação 1117/1989 da Assembleia consultiva do Conselho 

da Europa, com o objetivo de, como antes dissemos, incentivar a 

harmonização das leis e das práticas nesta matéria; no entanto 

não deixa de assinalar as grandes divergências entre os Estados, o 

que faz com que recorra à referência habitual neste tipo de 

situações, ou seja, à margem de apreciação dos Estados, embora 

convidando-os para uma avaliação permanente da questão. No 

entanto, na decisão não chega a declarar violação dos direitos 

invocados (artigos 8, 12 e 14).  

 

A mudança na doutrina do TEDH acontece com o caso Christine Goodwin43, 

quando interpreta que os termos utilizados no artigo 12 –o direito de um homem e 

de uma mulher em contraírem matrimónio-, já não podiam ser entendidos de ta 

forma que o sexo tivesse de ser determinado por motivos exclusivamente biológicos, 

já que depois da aprovação da Convenção  (1950), a instituição do casamento foi 

alterada pela evolução da sociedade e invoca o artigo 9 da Carta de Direitos 

fundamentais da União Europeia como apoio da sua argumentação. Tudo isto leva a 

concluir que impedir um transexual operado de se casar com a sua identidade 

sexual nova implica uma violação do artigo 12 da Convenção. 

 

Também em relação ao casamento existem outros casos de 

carácter diferente: Parry vs Reino-Unido e R. e F. vs Reino-Unido 

ou H. c Finlândia44. Estes casos estão relacionados com casais 

compostos por pessoas de ambos os sexos, em que o homem se 

converte em transexual do sexo feminino como consequência da 

correspondente operação. Nestes casos, o problema deve-se a que 

 
42 S. de 30 de julho de 1998. 
43 S. 11 julho 2002. 
44 Casos Parry vs R.U., S. 28 novembro 2011; R e F. vs R.U., S. 28 novembro 2006; H. vs 

Finlândia, S. 13 novembro 2012. 
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os demandantes eram obrigados a terminar o seu casamento 

contra a sua vontade, para que a mudança de sexo tivesse um 

reconhecimento completo. O TEDH recusou, nestes casos, a 

demanda ao considerar que correspondia aos Estados a regulação 

do casamento e o reconhecimento ou não do casamento 

homossexual ou, se fosse o caso, do partenariado, instituição que 

implicava um reconhecimento proporcional ao casamento. 

Em algumas situações, o direito invocado foi o direito à 

propriedade privada do artigo 1 do Protocolo adicional, por 

vezes em conjunto com o artigo 14 CEDH –o direito a não sofrer 

discriminação-, como aconteceu no caso Grant vs Reino Unido45, 

onde se afirmou que a recusa ao reconhecimento da 

correspondente pensão a uma transexual significava uma falta de 

reconhecimento pleno da nova realidade jurídica. O mesmo direito 

é reivindicado no caso Schlumpf vs Suíça, já citado anteriormente, 

que diz respeito à obrigação por parte do Estado de cobrir as 

despesas da operação de mudança de sexo.  

O TEDH também teve a oportunidade de se pronunciar em 

relação ao sistema de visitas aos filhos, desta forma, no caso 

P.V. vs Espanha46, onde o TEDH recusa a violação por 

compreender que as limitações ao sistema de visitas inicialmente 

fixado deviam-se à instabilidade emocional do demandante, 

provocada pelo processo de conseguir uma conversão sexual 

completa de homem para mulher, confirmando-se que o juiz 

aumentava os períodos de visita à medida que o seu estado ia 

melhorando. 

A visão atual do TEDH ficou clara no caso I. vs Reino Unido: 

«No século XXI [...] a situação insatisfatória dos transexuais 

operados, que vivem entre dois mundos porque não pertencem 

verdadeiramente nem a um sexo nem a outro, não pode 

continuar» (§ 70).  

Na União Europeia, por sua vez, o Tribunal de Justiça 

pronunciou-se várias vezes sobre casos relacionados com a 

transexualidade: no caso P. / S.47 é perguntado ao Tribunal, se o 

 
45 S. de 23 de maio de 2006. 
46 S. de 30 de novembro de 2010. 
47 C-13/94, Sentença de 30 de abril de 1996. 
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despedimento de um trabalhador transexual motivado pela sua 

mudança de gênero representa uma discriminação em razão do 

sexo, o que levou a uma resposta afirmativa, pois, afirmou, que 

tolerar esta discriminação significava atentar contra o respeito à 

dignidade e à liberdade dessa pessoa, em simultâneo que declarou 

aplicável a este tipo de casos a Diretiva 76/207/CEE do Conselho, 

de 9 de fevereiro de 1976, relacionada com a implementação do 

princípio de igualdade no tratamento entre homens e mulheres, 

que diz respeito ao acesso ao emprego, à formação e à promoção 

profissional e às condições de trabalho. 

No caso K.B.48, o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 

141 do Tratado da Comunidade Europeia opunha-se, em princípio, 

a uma legislação contrária à CEDH que impede que um casal, 

como K.B. e R, satisfaça a exigência do casamento, necessário 

para que um deles possa beneficiar de parte da retribuição do 

outro, neste caso da pensão de sobrevivência. Um caso 

semelhante é o processo Maruko49, onde se afirma que a Diretiva 

79/7 não se pode limitar apenas às discriminações decorrentes de 

pertencer a um ou a outro sexo, mas também ser aplicada às 

discriminações que acontecem como resultado da mudança de 

sexo do interessado.  

Por sua vez, no caso Margaret Richards50, o Tribunal de 

Justiça afirma que o Direito da União -a Diretiva 79/7- “opõe-se a 

uma legislação que não reconhece a pensão de reforma, por ainda 

não ter atingido a idade de 65 anos, a uma pessoa que, de acordo 

com os requisitos estabelecidos pelo Direito nacional muda de sexo 

masculino para o sexo feminino, quando essa mesma pessoa teria 

direito a essa pensão quando tivesse 60 anos se tivesse sido 

considerada, segundo o Direito nacional, como mulher”. 

 

Em forma de conclusão, trazemos umas palavras do TEDH: “da mesma forma como 

as diferenças baseadas no gênero, as diferenças baseadas na orientação sexual, 

exigem motivos particularmente graves para a sua justificação”51.  

 
48 C- 117/01, S. 7 de janeiro de 2004. 
49 C-267/06, S. 1 de abril de 2008. 
50 S. de 27 de abril de 2006, C-423/04. 
51 Entre outras, STEDH Karner vs Áustria, § 37. 
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Resumo 

O presente texto versa como os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos abordam o tema da diversidade sexual. Com efeito, apresenta-se a 

evolução normativa da Organização dos Estados Americanos, passando por 

Resoluções até alcançar tratados interamericanos, para, em fim, analisar as 

principais decisões e recomendações da Corte e da Comissão Interamericana sobre 

o assunto. 

 

1.  CONTEXTO DA DISCUSSÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS 

Desde 2008, quando a Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) aprovou a Resolução n. 2435 (XXXVIII-

O/08), sob o título “Direitos Humanos, Orientação Sexual e 

Identidade de Gênero”, em 03 de junho de 2008, o tema se tornou 

oficial para este organismo, estando presente em diversas agendas 

de seus órgãos. 

A Resolução foi aprovada diante da preocupação do aumento 

da violência contra indíviduos devido orientação sexual e por sua 

identidade de gênero, entendendo que discriminações provenientes 

de tais motivações deveriam ser combatidas internamente pelos 

Estados e que a própria OEA deveriam incluir tal temática nas 

agendas de órgãos importantes como a Comissão de Assuntos 

Jurídicos e Políticos e o próprio Conselho Permanente. 

No ano seguinte, em 2009, a Assembleia Geral aprovou nova 

Resolução n. 2504 (XXXIX-O/09), sob o mesmo título, solicitando 

aos Estados que adotem medidas para responsabilizar 

internamente aqueles que praticam atos de violência contra 

indivíduos, em razão de sua orientação sexual ou identidade de 
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gênero e ainda garanta a proteção dos defensores e defensoras de 

Direitos Humanos, que atuam sobre tal temática. Por fim, a 

Resolução n. 2504/09 determina que a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) e demais órgãos sigam vigilante 

sobre tal questão. 

Em 2010, nova Resolução da Assembleia Geral – AG/RES. 

2600 (XL-O/10) – foi aprovada, onde se reitera as decisões 

anteriores, bem como determina aos Estados que adotem medidas 

de não repetição e de acesso à justiça, para a CIDH que estude a 

possibilidade de elaborar um relatório temático e inclua em sua 

sessão ordinária o tema sobre “Direitos Humanos, Orientação 

Sexual e Identidade de Gênero”. 

No ano que se segue, outra Resolução – AG/RES. 2653 (XLI-

O/11) – é aprovada, desta vez com a previsão de medidas mais 

concretas para os Estados membros, Comissão Interamericana e 

outros órgãos da OEA. Para os Estados, a Assembleia Geral 

determina que implementem políticas públicas de combate à 

discriminação por motivação de orientação sexual e identidade de 

gênero. Enquanto que para a CIDH, a Assembleia Geral estabelece 

que seja o tema incluído no seu plano de trabalho, apresente um 

relatório elaborado com o auxílio dos Estados sobre tal assunto, 

bem como, em cooperação com o Comitê Jurídico, faça um estudo 

sobre as implicações jurídicas e os aspectos conceituais e 

terminológicos que envolvem a temática. 

Em maio de 2012, foi apresentado pela Comissão de 

Assuntos Jurídicos e Políticos um projeto de Resolução sobre o 

tema em apreço, onde se reitera todas as previsões das anteriores 

Resoluções, bem assim solicita à Comissão Interamericana que 

faça um estudo “sobre as leis e disposições vigentes nos Estados 

membros da OEA que limitem os direitos humanos das pessoas em 

decorrência de sua orientação sexual ou identidade de gênero e 

que, com base nesse estudo, elabore um guia”1. 

 

 

 

 
1 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. “Proposta de Resolução da Comissão de Assuntos 

Jurídicos e Políticos ‘Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero’”, 2012, § 6º. 
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 Em 05 de junho de 2013, a Assembleia Geral da OEA aprovou a Convenção 

Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Tolerância. No mais recente 

tratado adotada pela OEA, há clara referência à orientação sexual, identidade e 

expressão de gênero como hipóteses vedadas de discriminação.  

Além de identificar formas de discriminação entre elas a indireta, a qual implica em 

criar uma desvantagem a uma pessoa que pertence a um grupo específico, e a 

discriminção múltipla ou agravada, onde se pretende anular ou limitar o gozo ou 

exercício dos direitos fundamentais, a Convenção estabelece várias obrigações aos 

Estados signatários que envolvem a adoção de: políticas públicas especiais e de 

ações afirmativas para promover condições equitativas de igualdade de 

oportunidades; medidas legislativas que proíbam a discriminação e a intolerância; 

sistemas políticos e legais que contemplem a diversidade; e medidas judiciais que 

promovam o acesso à justiça para vítimas de discriminação. 

Ademais, o texto da Convenção cria como mecanismo de monitoramento um 

Comitê Interamericano para Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação 

Racial e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância, composto por 

especialistas independentes, indicados pelos Estado-partes da Convenção. 

 

 

2. COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 

Nos últimos anos, a temática também passou a fazer parte 

do órgão da OEA, especializado em matéria de Direitos Humanos e 

que engloba o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos (SIDH): Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

Durante o exercício da sua função estatutária de realizar 

visita in loco (artigo 18, ‘g’), a Comissão tem recebido muitas 

informações sobre ações de violência e de discriminação com 

motivação de orientação sexual. Ademais, a pauta de audiências 

públicas promovidas pela CIDH tem sido marcada pela 

discussão em torno de tal tema desde 2005, quando tratou dos 

grupos vulnerabilizados em Honduras; em 2006, da discriminação 

por orientação sexual no Peru; culminando com uma audiência 

sobre as Américas em matéria de discriminação com base no 

gênero, raça e orientação sexual ocorrida em 2008.  

A partir de então, todos os anos a CIDH realiza audiências 

sobre o assunto: 2009, situação na Colômbia e a regulação da 

união entre homossexuais; 2010, situação do Brasil, Venezuela e 

países da América Central; 2011, situação do Haiti; 2012, casos da 

Guatemala; 2013, situação dos direitos das Lésbicas, dos Gays e 

das Pessoas Bissexuais, Trans e Intersexo (LGBTI) para indígenas 
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e, em particular, dos direitos das pessoas intersexo e mulheres 

lésbicas. 

Além de audiências que tratam de maneira específica sobre 

os direitos LGBTI, a CIDH também discutiu o tema da orientação 

sexual em audiência envolvendo crianças e questões afetas ao 

trabalho. 

 

Cumpre esclarecer que da mesma forma que a CIDH vem realizando audiências 

temáticas, tem recebido casos, petições, pedidos de medidas cautelares e relatórios 

escritos, que demonstram uma violação sistemática nas Américas dos tratados 

interamericanos, os quais vedam a discriminação por orientação sexual, identidade e 

expressão de gênero, o que resultou na aprovação, em novembro de 2011, durante 

o 143º Período Ordinário de Sessões, de uma Unidade Especializada para os Direitos 

das Lésbicas, dos Gays e das Pessoas Trans, Bissexuais e Intersexo2.  

A mencionada Unidade Especializada passou a funcionar efetivamente desde 

fevereiro de 2012 e tem como eixo de atuação: (1) análise de casos e peticões 

individuais; (2) assessoria aos Estados membros e demais órgãos da OEA e (3) 

elaboração de um relatório para as Américas. 

Mediante as Resoluções da OEA que demandavam estudos para a CIDH, esta 

elaborou um relatório sobre os termos jurídicos, conceituais e terminológicos 

relacionados à orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero.  

 

A Comissão inicia o relatório afirmando ser necessário 

relacionar o tema com a sigla LGTBI, que significa: (1) L, 

lésbicas; (2) G, gay ou gai; (3) T, trans; (4) B, Bissexual; (5) 

I, intersexo. Tal sigla, esclarece a CIDH, vem sendo usada por 

movimentos e grupos de mobilização social. No âmbito global, a 

expressão que qualifica tal grupo comumente usada trata de 

“minorias sexuais”. Já com relação à sociologia jurídica e os termos 

legais, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de 

gênero são geralmente usadas quando se aborda a garantia de 

direitos por meio da previsão legal e da judicialização.  

 

Em termos gerais, o Direito Internacional dos Direitos Humanos estende a 

compreensão de orientação sexual para identidade de gênero e expressão de 

gênero, entendendo que tais características pessoais são inerentes as pessoas, assim 

como etnia, e ainda são imutáveis no sentido de que o indivíduo não pode se separar 

dela sob pena se sacrificar sua identidade.  

 

 
2 Unidade Especializada para os Direitos das Lésbicas, dos Gays e das Pessoas Trans, Bissexuais e 

Intersexo, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 1889 F Street, NW, Washington, DC, 

200006, Estados Unidos das Américas. Email: cidh_lgtbi@oas.org 

mailto:cidh_lgtbi@oas.org
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Acrescenta ainda que as decisões particulares e pessoais dos 

indivíduos fazem parte de seu projeto de vida e estão, portanto, 

em um processo de desenvolvimento permanente e são 

fluidas, ou seja, se constroi a orientação sexual, identidade 

de gênero e expressão de gênero, sendo tais categorias 

móveis. Entretanto, isso não autoriza que terceiros ou mesmo o 

Estado interfiram em tal construção, o que significaria uma 

violação à dignidade. 

 

Ao abordar algumas definições, a CIDH esclarece que não se trata de apresentar 

categorias próprias ou mesmo impor limites à orientação sexual das pessoas, mas 

expor alguns conceitos universais. Com efeito, por orientação sexual, entende-se 

por pessoa independente do seu sexo biológico ou de sua identidade de gênero, 

mas pela “capacidade de cada pessoa de sentir uma profunda atração emocional, 

afetiva e sexual por pessoas de um gênero diferente ao seu, ou de seu mesmo 

gênero, ou de mais de um gênero, assim como a capacidade de manter relações 

íntimas e sexuais com essas pessoas”3. Tal categoria engloba a classificação de 

heterosexualidade, homossexualidade e bissexualidade. 

Por identidade de gênero, a CIDH adota também o conceito advindo dos Princípios 

de Yogyakarta, como a experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, 

que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso 

pessoal do corpo (que envolve, por livre escolha, modificação da aparência ou 

função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de 

gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. Tem-se nesta 

categoria outra classificação como transgênero ou trans, transexualismo, assim 

como outras classes que não incluem modificações do corpo como travestis, cross-

dressers, drag queens, drag kings e transformistas. 

 

A diferenciação entre identidade e expressão de gênero é 

apontada como algo recente pela Comissão Interamericana, na 

medida em que a última pressupõe elementos específicos da 

manifestação externa e percepção social da identidade de gênero, 

que haviam tradicionalmente permanecido na invisibilidade. Nesse 

sentido, a expressão de gênero apresenta-se como algo externo, 

não sendo uma auto-definição de identidade, mas exposta por 

terceiros. Tal categoria é relevante para a questão jurídica, pois 

permite proteger uma pessoa pela sua expressão de gênero e não 

por modelos de esteriótipos que são frutos das manifestações 

externas, dos padrões impostos por determinada sociedade em um 

dado momento histórico.  

 
3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Princípios de Yogyakarta, 2006. 



 

374 

Direitos humanos e diversidade sexual 

 

 

Até a recente adoção da Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Tolerância, que veda de maneira explícita a discriminação por 

orientação sexual, identidade e expressão de gênero, de acordo com os órgãos do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos – CIDH e Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CorteIDH) – a orientação sexual e identidade de gênero estariam 

contidas no artigo 1.14 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) 

dentro da expressão “outra condição social... 

 

...na medida em que tais órgãos entendem que o artigo 1.1 

da Convenção deve sempre ser intepretado para se adotar a 

condição mais favorável para a tutela dos direitos protegidos pela 

CADH, considerando o princípio da norma mais favorável ao ser 

humano. O que significa afirmar que toda a diferença atribuída à 

orientação sexual é incompatível com a CADH, devendo o Estado 

provar que tal diferença de tratamento é razoável, objetiva e 

proporcional. 

Além da claúsula aberta contida no artigo 1.1 da CADH, a 

CIDH demonstra a importância de se fazer a relação com a vida 

privada, prevista no no artigo 11.2 da CADH5, sendo que esta 

abrange “todas as esferas da intimidade e autonomia do 

indivíduo”6, o que inclue personalidade, identidade, decisões sobre 

sua vida sexual, relações pessoais e familiares. Para a CIDH:  

A orientação sexual constitue um componente 

fundamental da vida privada de um indivíduo que 

deve estar livre de interferências arbitrárias e 

abusivas pelo exercício do poder público. [...] Existe 

um nexo claro entre a orientação sexual e o 

desenvolvimento da identidade e o plano de vida de 

 
4 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 

reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 

jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento 

ou qualquer outra condição social. 
5 Artigo 11.  Proteção da honra e da dignidade 

[...] 

2.  Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua 

família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 

reputação. 
6 CIDH, Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Karen Atala e filhas 

vs. Chile, de 17 de setembro de 2010, parágrafo  111. 
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um indivíduo, incluindo sua personalidade e suas 

relações com outros seres humanos7. 

Reiterando o posicionamento do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, a CIDH entende que a interferência do Estado em tais 

questões não constituem em abusos, desde que o Estado 

apresente razões fundamentalmente convincentes e de grande 

relevância. 

2.1. CASOS ANALISADOS PELA COMISSÃO 

INTERAMERICANA 

Mesmo antes das Resoluções da OEA determinarem que a 

CIDH incluisse na sua agenda a prioridade em lidar com questões 

envolvendo orientação sexual, identidade de gênero e expressão 

de gênero, em 1999 no relatório anual, tem-se os primeiros casos 

analisados, enviados via sistema de peticionamento. 

Um dos casos foi o de n. 11.656 – Caso Marta Lucía 

Álvarez Giraldo vs. Colômbia – submetido à CIDH em 18 de 

maio de 1996 e trata da impossibilidade da vítima de realizar visita 

íntima em um estabelecimento penintenciário na Colômbia, em 

razão de que por se tratar de uma visita entre homossexuais, isso 

afetaria o regime de disciplina interna e de moralidade, por 

entender que a cultura latinoamericana não tolera tal prática. O 

pedido de visita íntima foi negado administrativa e judicialmente, 

sendo que neste último caso, a Corte Constitucional não conheceu 

do recurso de revisão da sentença. Alegou-se, portanto violação 

aos artigos 5.1, 2, 11 e 24 da CADH, sendo acrescentado pela 

CIDH o artigo 11.2 da CADH, que se refere à vida privada, no 

relatório de admissibilidade n. 17/99, apresentando, portanto, pela 

primeira vez a relação entre a discussão de orientação sexual e 

identidade de gênero com o exercício da vida privada, nos termos 

da Convenção Americana. 

Outro caso de 1999, foi o José Alberto Pérez Meza vs. 

Paraguai, cujo relatório de admissibilidade foi emitido em 10 de 

outubro de 2001. A petição foi recebida em 30 de julho de 1999 

durante uma visita in loco da CIDH naquele país, sendo que as 

 
7 CIDH, Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Karen Atala e filhas 

vs. Chile, de 17 de setembro de 2010, parágrafo  111.  
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alegações baseavam-se em violações ao artigo 24 da CADH, pelos 

fatos narrados que apontavam pela negativa de reconhecimento de 

união entre Jenaro Antonio Espínola Tami e Carlos Alfredo Espínolo 

Tami, os quais viveram juntos desde 1967. Em 01 de novembro de 

1999, o casal iniciou um processo de reconhecimento de 

matrimônio, o que foi negado em primeira instância, pela 

legislação do Estado não prever casamento entre pessoas do 

mesmo sexo. Em sede de recurso, o pedido também foi negado. 

A Comissão, ao emitir o relatório n. 96/01, entendeu não ser 

admissível a petição, pois os fundamentos que motivaram as 

demandas judiciais internas, não tratavam da discriminação e da 

igualdade, não permitindo que o Estado do Paraguai se 

pronunciasse internamente sobre tal questão. 

Outro caso analisado pela CIDH anos depois foi o X e Y vs. 

Chile, cujo relatório de solução amistosa n. 81/09 foi publicado em 

agosto de 2009. O caso trata sobre duas mulheres que alegaram 

violações aos artigo 5.1, 11, 24 e 25 da Convenção Americana, 

sendo que X fora perseguida em seu ambiente de trabalho, no 

âmbito do serviço público, o qual exigiu informações sobre sua vida 

privada e relação com Y. Como ambas se recusavam a fornecer 

tais informações, tiverem sua residência destruída, bem como X 

sofreu pena restritiva de liberdade. 

Solução amistosa foi celebrada entre as partes, com a 

previsão da obrigação para o Estado do Chile de garantir a 

regularidade no exercício profissional de X, medidas 

administrativas que impeçam violações à honra e vida privada, 

assim como medidas de reabilitação foram previstas. Tal acordo 

impossibilitou a CIDH de discorrer sobre o mérito da denúncia. 

Um caso mais recente analisado pela CIDH, trata-se de 

Ángel Alberto Duque vs. Colômbia, cujo relatório de 

admissilidade é n. 150/11, de 02 de novembro de 2011. O caso 

versa sobre a negativa do direito da vítima de receber pensão, em 

decorrência do falecimento por HIV-AIDS do seu companheiro, 

com quem conviveu há mais de 10 anos e possuía forte relação de 

dependência econômica. 

A vítima, que também tem HIV-AIDS, teria ingressado com 

pedido administrativo para obter o benefício da pensão, o que foi 
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negado sob o fundamento que a legislação interna não prevê a 

hipótese de recebimento de pensão, decorrente da união de 

pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, os recursos judiciais se 

manifestaram pela negativa do pedido. 

Cumpre esclarecer que embora decisões recentes na 

Colômbia, a partir de 2008, tenham reconhecido o direito a tal 

benefício para companheiros do mesmo sexo, resta prejudicado 

para a vítima do caso, tendo em vista que seu companheiro 

faleceu em 2001, o que motiva as alegações em sede de petição 

junto à Comissão Interamericana de violações dos artigos 4, 5, 8, 

24 e 25 da CADH. 

Ao decidir sobre admissibilidade do caso, a CIDH entende 

pelo exame dos artigos 5, 8.1, 24 e 25 da CADH, todos 

relacionados com as obrigações contidas nos artigos 1.1 e 2, mas 

declara inadmissível a análise do artigo 4 da CADH, por não 

vislumbrar elementos específicos que versassem sobre a matéria 

tutelada no referido dispositivo legal. 

Vislumbra-se pelos casos anteriormente relatados, que a 

discussão em torno da orientação sexual, identidade de gênero e 

expressão de gênero já apresentava-se como algo recorrente no 

âmbito da Comissão Interamericana, mesmo antes da aprovação 

das Resoluções da OEA e de Convenção Interamericana específica 

sobre a matéria. 

A despeito das retromencionadas observações, cumpre 

analisar o caso Karen Atala e filhas vs. Chile, que antecedeu o 

último caso analisado e representa decisão emblemática por parte 

da Corte Interamericana, bem como apresenta as discussões de 

mérito no âmbito da Comissão Interamericana, não reveladas 

pelos relatórios de admissibilidade apresentados acima. 

O caso trata sobre Karen Atala que se separou judicialmente 

de Ricardo Jaime López Allende em março de 2002. No entanto, 

dessa união, nasceram M., V. e R. Da separação, restou à mãe a 

guarda e tutela das crianças. Em 15 de janeiro de 2003, Ricardo 

Allende reclamou a guarda das filhas por entender que o 

relacionamento de Karen com uma lésbica causaria sérios danos a 

formação intelectual e saúde das crianças. 



 

378 

Direitos humanos e diversidade sexual 

 

O caso ganhou repercussão pública com veiculação de 

matérias em jornais escritos, bem como resultou em um 

procedimento apuratório no Judiciário, na medida em que Karen 

Atala é magistrada. 

O pai das crianças pediu judicialmente a guarda provisória, o 

que foi acatado pelo juízo local, alegando interesse superior das 

crianças. No tocante à decisão de primeira instância, determinou-

se que as crianças deveriam ficar com Karen Atala, o que foi 

mantido em segundo grau. 

Após diversos recursos, o caso alcança finalmente a 

jurisdição da Suprema Corte do Chile em maio de 2004, que, em 

decisão controvertida, defini a guarda das crianças para o pai, 

entendendo que seus interesses devem estar acima dos interesses 

da mãe, o que seria incompatível com a convivência com um casal 

do mesmo sexo, pois tal situação geraria risco para as crianças, 

não permitindo que vivam em um modelo de família tradicional. 

O caso ingressou na esfesa internacional pela Comissão 

Interamericana, a qual entendeu pelas violações contidas na 

Convenção Americana de Direitos Humanos e diante do não 

cumprimento das recomendações presentes no relatório de mérito, 

a CIDH apresentou demanda ante a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos em setembro de 2010, alegando violações aos 

artigos 11, 17, 19, 24, 8 e 25, todos com conexão ao artigo 1.1 da 

CADH. 

 

Com relação ao artigo 24, convém mencionar que a CIDH reiterou o entendimento 

da Corte Interamericana de que o direito à igualdade e de não discriminação são 

essenciais para o Sistema Interamericano, ensejando obrigações erga omnes, 

vinculando todos os Estados8. 

 

Sobre igualdade, CIDH, juntamente com a Corte, 

compreende que: 

A noção de igualdade se depreende diretamente da 

unidade da natureza do gênero humano e é 

inseparável da dignidade essencial da pessoa, frente 

a qual é incompatível toda situação que, por 

considerar superior a um determinado grupo, 

 
8 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 18/2003, parágrafos 173-175. 
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conduza a tratá-lo com privilégio; o que, ao revés, 

por considerar-lo inferior, trate-o com hostilidade ou 

de qualquer forma o discrimine do gozo de direitos 

que se reconhecesse aqueles que não se consideram 

em situação de inferioridade. Não é admissível criar 

diferenças de tratamento entre seres humanos que 

não se correspondam com sua única e idêntica 

natureza9. 

No que se refere à discriminação, a CIDH faz uso do 

conceito do Comitê de Direitos Humanos da Nações Unidas: 

[...] toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 

que se baseiam em determinados motivos, como a 

raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 

outra índole, origem nacional ou social, posição 

econômica, nascimento ou qualquer outra condição 

social e que tenha por objeto ou por resultado anular 

ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício, 

em condições de igualdade dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais de todas as pessoas10. 

A CIDH alega que obrigação contida no artigo 24 da CADH 

resulta violada sempre que o Estado adota medidas 

discriminatórias, o que, por conseguinte, gera violação das 

obrigações de respeitar e garantir sem discriminação, contidas no 

artigo 1.1 da CADH, como bem asseverou a CorteIDH no caso 

Apitz Barbera e outros vs. Venezuela11.  

 
9 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 4/1984, parágrafo 55: “La noción de igualdad se desprende 

directamente de la unidad de naturaleza del gênero humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior 

a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se 

reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible 

crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e 

idéntica naturaleza” 
10 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê de Direitos Humanos. Comentário Geral n. 18/98, 

parágrafo 7, “[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

de todas las personas”. 
11 CorteIDH. Caso Apitz Barbera e outros vs. Venezuela. Sentença de Exceções Preliminares, 

Mérito, Reparações e Custas, de 05 de agosto de 2008, parágrafo 209: “La diferencia entre los dos 

artículos radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de 

respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, 

mientras que el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. En otras palabras, si 
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Com efeito, o Estado deve combater todas as práticas discriminatórias em todos os 

níveis, principalmente as existentes em âmbito do Poder Público e deve ainda adotar 

medidas afirmativas necessárias para garantir igualdade perante a lei para todas as 

pessoas12, principalmente com relação aquelas que tenha sido historicamente 

excluídas e que se encontram em maior risco de sofrer discriminação13. 

Para a CIDH, direito à igual proteção à lei e a não discriminação impedem diferenças 

de tratamento, desde que se observem critérios razoáveis e objetivos, que sirvam ao 

interesse legítimo do Estado e que sejam empregados meios proporcionais ao fim 

que se visa alcançar14.  

 

Havendo exclusão, restrição ou privilégio que não seja 

objetivo e razoável, que gere violações aos Direitos Humanos, 

tem-se a discriminação que é vedada pelo texto convencional15. 

 

Aduz ainda a Comissão Interamericana, que além de tais critérios, deve-se submeter 

a medida implementada pelo Estado a um “teste”, a fim de verificar se ela é ou não 

discriminatória. Os critérios que englobam o teste já são utilizados pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos, e tratando-se dos seguintes: (1) existência de um 

fim legítimo; (2) objetivo que se persegue deve ter um fim em particular 

importante; e (3) necessidade social imperiosa16. 

 

No presente caso, a CIDH volta a entender que a orientação 

sexual estaria presente no artigo 1.1 da CADH sob a expressão 

“outra condição social”, pois o mesmo deve ser interpretado e 

aplicado “diante do quadro do conjunto do sistema jurídico em 

vigor no momento em que a interpretação ocorre”17. Logo, toda a 

diferença atribuída à orientação sexual é incompatível com a 

 

un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y 

el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la discriminación se refiere a una protección 

desigual de la ley interna, violaría el artículo 24” 
12 CorteIDH. Caso Yean e Bosico vs. República Dominicana. Sentença de 08 de setembro de 2005, 

parágrafo 141. 
13 CIDH. Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Karen Atala e filhas 

vs. Chile, setembro de 2010, parágrafo 80. 

14 CIDH. Relatório anual de 2001. Caso 11.625. Relatório n. 4/01, de 19 de janeiro de 2001, 

parágrafo 31. 
15 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 18/2003, parágrafo 84; Opinião Consultiva n. 4/1984, 

parágrafo 57. 
16 CIDH. Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Karen Atala e filhas 

vs. Chile, setembro de 2010, parágrafo 89. 
17 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 10/1989, parágrafo 37: “[...] en el cuadro del conjunto del 

sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tiene lugar”. 



Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis 
 

381 

 

 

CADH, devendo o Estado provar que tal diferença de tratamento é 

razoável, objetiva e proporcional, assim como a medida deve ser 

submetida ao teste, de forma a demonstrar que não é 

discriminatória. A ausência de justificativa por parte do Estado, 

torna o seu ato “suspeito” de discriminação no entendimento da 

Comissão Interamericana18. 

 

No tocante ao artigo 11.2 da CADH que protege à vida privada, além de apresentar 

que tal direito inclue personalidade, identidade, decisões sobre sua vida sexual, 

relações pessoais e familiares, a Comissão Interamericana entende que tal 

dispositivo proibe a interferência abusiva e arbitrária do Estado, sendo que tal 

garantia tem por finalidade assegurar que toda regulamentação esteja em 

conformidade com as normas e objetivos da CADH, assim como sejam razoáveis.  

 

Com relação a razoabilidade, a Comissão cita precentes do 

sistema europeu, onde aquela Corte determina que os Estados 

apresentem razões particularmente convincentes e de grande valor 

para justificar a interferência do Poder Público na orientação sexual 

de um indivíduo19. 

In casu, como se trata da relação da vítimas com suas filhas, 

a Comissão Interamericana fez uma conexão entre o artigo 11.2 

com o artigo 17 da CADH20, que versa sobre a proteção da família.  

 

A CIDH apresenta um precende da Corte Interamericana, onde essa afirma que a 

vida privada se estende à família21 e que uma das interferências mais significativas 

que pode haver são aquelas que resultam na divisão da família22. 

 

O caso em análise representa não apenas a discussão em 

torno dos artigos 24, 11 e 17 da CADH, mas também dos artigos 

19, 8 e 25. No entanto, para o tema da diversidade sexual assume 

 
18 CIDH. Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Karen Atala e filhas 

vs. Chile, setembro de 2010, parágrafo 112. 
19 CIDH. Demanda perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Karen Atala e filhas 

vs. Chile, setembro de 2010, parágrafo 113. 
20 Artigo 17.  Proteção da família 

1.  A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela 

sociedade e pelo Estado. 
21 CorteIDH. Caso Escher e outros vs. Brasil. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 06 de julho de 2009, parágrafo 113. 
22 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 17/2002, parágrafo 72. 
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relevância pelo ineditismo em submeter um caso com tais 

características para a Corte Interamericana e pela profundida com 

que enfrenta o artigo 24 dentro desse contexto. 

3. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

Sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, tem-se a destacar seus pronunciamentos em sede de 

Opiniões Consultivas e sentenças em casos contenciosos, 

mormente envolvendo o tema do direito à igualdade e não 

discriminação, na medida em que o caso mais detido sobre 

diversidade sexual foi julgado em 2012. 

 

Com relação à igualdade e não discriminação, tem-se as Opiniões Consultivas n. 04, 

de 1984 e n. 18 de 2003, onde a Corte, como já afirmado, relaciona a igualdade 

como algo essencial da pessoa, sendo defeso criar qualquer medida que considere 

um grupo de pessoas superior frente ao outro.  

 

Ademais, a Corte estabelece uma direta relação entre as 

obrigações previstas nos artigos 1.1 com o artigo 24 da CADH, 

sendo que no primeiro há a proibição de discriminação no exercício 

dos direitos consagrados no presente texto legal, enquanto que o 

segundo dispositivo fixa uma proibição da discriminação no que se 

refere não somente os direitos elencados na CADH, como também 

em todas as normas aprovadas pelo Estado e sua aplicação23. 

Outrossim, conforme prevê a Opinião Consultiva n. 18/2003, 

o princípio da igualdade e da não discriminação foram admitidos 

pela CorteIDH como normas de jus cogens, permeando sobre a 

ordem jurídica doméstica e internacional24. 

No tocante às obrigações impostas pelos direito à igualdade e 

não discriminação, a Corte, no caso Yean e Bosico vs. República 

Dominicana, estabeleceu em 2005 certas medidas aos Estados, 

que muito se assemelham as previstas nas Resoluções da OEA, 

que são as que se seguem: (1) abster-se de inserir no seu 

ordenamento jurídico, normas discriminatórias ou que tenham 

 
23 CorteIDH. Caso Apitz Barbera e outros vs. Venezuela; Caso Rosendo Cantú e outra vs. México; 

Caso Fernández Ortega e outros vs. México. 
24 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 18/2003, parágrafo 101. 
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efeitos discriminatórios em diferentes grupos; (2) revogar normas 

de caráter discriminatórias; (3) combater as práticas 

discriminatorias e (4) adotar normas e ações necessárias para 

reconhecer e assegurar uma efetiva igualdade de todas as pessoas 

perante a lei25. 

 

Ao fazer a diferença entre “distinção” e “discriminação”, a Corte autoriza os Estados 

que adotem medidas de “distinção” principalmente de alguns coletivos da 

sociedade que se encontram em situação de risco, desde que sejam razoáveis e 

objetivas26. 

 

Sobre a cláusula geral do artigo 1.1 da Convenção Americana 

e de forma particular, sobre sua previsão acerca da não 

discriminação, em pronunciamento recente, a Corte se manifestou 

no Caso González e outras vs. México (Campo Algodonero) 

que os comentários feitos sobre as preferências sexuais das 

vítimas do caso, resultaram em estereótipos e em discriminação, 

que acabaram por impedir uma investigação cuidadosa acerca dos 

fatos27. 

No que se refere ao caso Karen Atala e filhas vs. Chile, 

tem-se uma análise mais detida da CorteIDH sobre igualdade e 

não discriminação, tendo como eixo central as discussões sobre 

diversidade sexual.  

 

Sobre tal assunto, a Corte entende que a orientação sexual não se limita a 

condição de ser homossexual em si mesmo, mas inclue sua expressão e as 

consequências necessárias no projeto de vida das pessoas. Nesse sentido, a 

orientação sexual está relacionada com “a liberdade e a possibilidade de todo ser 

humano de auto-determinar-se e escolher livremente as opções e circunstâncias 

que dão sentido a sua existência”28. 

 

 
25 CorteIDH. Caso Yean e Bosico vs. República Dominicana, parágrafo 141; Opinião Consultiva n. 

18/2003, parágrafo 103-104; Caso Comunidade indígena Xákmok Kásek vs. Paraguai, parágrafo 

271. 
26 CorteIDH. Caso Povo Saramaka vs. Suriname. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 28 de novembro de 2007, parágrafo 103. 
27 CorteIDH. Caso González e outras vs. México (Campo Algodonero). Sentença de Exceções 

Preliminares, Mérito, Reparações e Custas, de 16 de novembro de 2009, parágrafo 408. 
28 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 136. 
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Na oportunidade, a Corte pronuncia-se sobre se a orientação 

sexual está protegida ou não no artigo 1.1 da CADH; se, diante 

dos fatos provados, houve diferenciação de tratamento fundada na 

orientação sexual; e se tal diferenciação corresponde a uma 

discriminação. 

No tocante à proteção da orientação sexual pela CADH, a 

CorteIDH afirma que o texto legal em apreço não faz menção 

expressa, somente há referência a não discriminação nos artigos 

1.1 e 24 da Convenção, ressaltando-se novamente que há 

profunda relação entre as duas previsões, pois 

[…] Se um Estado discrimina o respeito ou garantia 

de um direito convencional, descumprirá a obrigação 

estabelecida no artigo 1.1 e no direito substantivo em 

questão. Se, ao contrario, a discriminação se referir a 

uma proteção desigual da lei interna ou sua 

aplicação, o direito deve  analisar-se à luz do artigo 

24 da Convenção Americana29. 

 

Ao interpretar o artigo 1.1 da CADH que albergaria orientação sexual quando se 

refere “qualquer outra condição social”, a Corte expõe a interpretação evolutiva, 

consagrada no artigo 29 da CADH30 e  na Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, bem como a norma mais favorável ao ser humano
31

 para afirmar que os 

critérios para proibição de discriminação previstos na Convenção não seriam 

taxativos, mas enunciativos.  

 
29 CorteIDH. Caso Apitz Barbera e outros vs. Venezuela. Sentença de Exceções Preliminares, 

Mérito, Reparações e Custas, de 05 de agosto de 2008, parágrafo 209: “si un Estado discrimina en 

el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el 

artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a 

una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del 

artículo 24 de la Convención Americana”. 

30 Artigo 29.  Normas de interpretação 

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos 

direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela 

prevista; 

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de 

acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que 

seja parte um dos referidos Estados; 

c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da 

forma democrática representativa de governo; e 

d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 
31 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 05/1985, parágrafo 52. 
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Assim, a expressão “qualquer outra condição social”, deve ser 

interpretada “[...] na perspectiva da opção mais favorável a pessoa 

e na evolução dos direitos fundamentais no direito internacional 

contemporâneo [...]”32. 

Para fundamentar sua decisão, a Corte cita as já 

mencionadas Resoluções da OEA aprovadas desde 2008; a decisão 

da Corte Europeia de Direitos Humanos que também protegeu a 

orientação sexual pela previsão da “outra condição” do artigo 14 

da Convenção Europeia33 e diversos pronunciamentos dos Comitês 

temáticos das Nações Unidas, ora relacionando orientação sexual 

com a previsão “outra condição”, ora, com “sexo”. Resta reiterar 

que quando a Corte se pronunciou sobre o caso ainda não existia 

uma Convenção Interamericana tratando sobre discriminação e 

intolerância. 

Cumpre ressaltar que a Corte vai mais além de declarar a 

orientação sexual como expressão contida na CADH. Ela também 

declara que: 

a identidade de gênero das pessoas são categorias 

protegidas pela Convenção [...]. Em consequência, 

nenhuma norma, decisão ou prática de direito 

interno, seja por parte de autoridades estatais ou por 

particulares, podem diminuir ou restringir, de algum 

modo, os direitos de uma pessoa a partir de sua 

orientação sexual. 

[...] a falta de um consenso no interior de alguns 

países sobre o respeito pleno pelos direitos das 

minorias sexuais não pode ser considerado um 

argumento válido para negar-lhes ou restringir-lhes 

seus direitos humanos ou para perpetuar e 

reproduzir a discriminação histórica e estrutural 

que essas minorias têm sofrido.34 

 
32 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 16/1999, parágrafo 115. 
33 STEDH. Caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal. Sentença de 21 de dezembro de 1999, 

parágrafo 28. 

34 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 91-92: “[...] la identidad de gênero 

de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la 

Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la 

persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte 

de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los  
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Sobre o pronunciamento da CorteIDH acerca de se, diante 

dos fatos provados, houve ou não diferenciação de tratamento 

fundada na orientação sexual, esse Tribunal estabeleceu alguns 

critérios para verificar o fundamento das decisões domésticas: (1) 

argumento expostos pelas autoridades nacionais, (2) condutas das 

autoridades, (3) linguagem utilizadas, e (4) contexto onde 

ocorreram as decisões judiciais35. Com efeito, apresentando 

textualmente algumas manifestações (argumentos e linguagens) 

judiciais que compuseram as decisões, a Corte entendeu, 

mormente no processo de tutela, além de outros aspectos, que as 

sentenças se centraram na orientação sexual de Karen Atala e nas 

consequência que sua convivência com pessoa do mesmo sexo 

representaria para suas filhas, restando comprovado o vínculo 

entre as decisões judiciais e o fato da Karen Atala viver com 

alguém do mesmo sexo, atribuindo relevância significativa à 

orientação sexual36. 

No tocante se o tratamento diferenciado caracterizou 

discriminação, a Corte parte da análise das alegações apresentadas 

pelo Estado para adotar as medidas diferenciadas que estariam 

fundadas na proteção do interesse superior da criança. Sobre tal 

princípio, a Corte entendeu que: 

[...] é, em abstrato, o interesse superior de uma 

criança um fim legítimo, apenas a referência ao 

mesmo sem provar, em concreto, os riscos ou danos 

que poderiam resultar a orientação sexual da mãe 

para as crianças, não pode servir de medida 

idônea para a restrição de um direito protegido 

como o de poder exercer todos os direitos 

humanos sem discriminação alguma por 

orientação sexual. [...] O julgado não pode levar 

em consideração esta condição sexual como 

elemento para decidir sobre uma guarda. [...] 

 

derechos de una persona a partir de su orientación sexual [...] la presunta falta de un consenso al 

interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no 

puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos 

humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías 

han sufrido”. 
35 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 95. 
36 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 96-97. 
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suposições infundadas e estereotipadas sobre a 

capacidade e idoneidade parental de poder garantir e 

promover o bem-estar e desenvolvimento da criança 

não é adequada para garantir o fim legítimo de 

proteger ou interesse superior da criança37. 

 

A Corte considera que para justificar um tratamento diferenciado ou restrição de 

um direito, não se pode sustentar juridicamente a possibilidade de discriminação 

social. Em que pese algumas sociedades sejam intolerantes a condições como 

nacionalidade, orientação sexual de uma pessoa, o Estado não pode adotar 

argumento que perpetue tratamentos discriminatórios, diante da obrigação contida 

no artigo 2 da Convenção Americana38...  

 

... a qual prevê que o Estado enfrente manifestações 

intolerantes e discriminatórias, com a finalidade de evitar exclusão 

ou negação de uma condição39 e ainda para não legitimar e 

consolidar distintas formas de discriminação.  

 

O Estado deve responder as mudanças existentes nas sociedades contemporâneas, 

no que se refere aos aspectos sociais, culturais e institucionais, que evidenciam 

hoje, a aceitação de casais inter-raciais40. 

 

Qualquer restrição de direito exige, no entendimento da 

CorteIDH, uma fundamentação rigorosa e de grande importância, 

fazendo uso da jurisprudência do Tribunal Europeu, cuja 

responsabilidade probatória compete ao Estado, demonstrando, 

portanto, que sua decisão não tem como propósito nenhum efeito 

discriminatório41.  

 
37 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 110-111. 
38 Artigo 2.  Dever de adotar disposições de direito interno 

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por 

disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de 

acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas 

legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e 

liberdades.  
39 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 119. 
40 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 120. 
41 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 124. 
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No presente caso analisado pela Corte Interamericana, essa 

decidiu que houve tratamento diferenciado e que ele teria 

correspondido a uma discriminação pelo fato do Estado: (1) ter 

considerado reprovável juridicamente a conduta no exercício da 

homosexualidade da vítima, sem admitir que a orientação sexual é 

um componente essencial da pessoa e do seu projeto de vida e de 

família42; (2) ter protegido somente um modelo “tradicional” de 

família, sem levar em consideração que a Convenção Americana 

não adota um modelo “fechado” de família e a jurisprudência 

desse Tribunal já se manifestou que a vida familiar não está 

restrita ao matrimônio, mas também aos outros laços familiares43; 

e (3) ter sua decisão de afastar as filhas de Karen, devido a 

orientação sexual, repercutido nas crianças. 

 

Além de analisar o conteúdo dos artigos 24 e 1.1 da CADH, a Corte acaba por 

relacionar a discussão da diversidade sexual com a previsão do artigo 11.2 da 

Convenção, que versa sobre o direito à vida privada, o qual deve “ficar isento e 

imune das invasões e agressões abusivas ou arbitrárias por parte de terceiros ou de 

autoridade pública”44. Acrescenta ainda a Corte, que a vida privada é um conceito 

amplo, não suscetível de conceitos definitivos e que alberga a vida sexual e o direito 

de estabelecer e de desenvolver relações com outros seres humanos45. Trata-se de 

um direito não absoluto, cuja restrição, para não ser abusiva ou arbitrária, deve 

observar os seguintes requisitos: (1) previsão legal, (2) perseguir um fim legítimo, 

(3) medida idônea, necessária e proporcional e (4) necessária para a sociedade 

democrática46. 

 

No caso em apreço, a Corte estabelece uma relação entre os 

artigos 11.2 e 17 da Convenção Americana, sendo que o último 

trata da proteção da vida. Com efeito, “a imposição de um conceito 

único de família deve-se analisar não somente como uma possível 

ingerência arbitrária contra a vida privada [...] mas também pelo 

 
42 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 139. 
43 CorteIDH. Opinião Consultiva n. 17/2002, parágrafo 69-70. 
44 CorteIDH. Caso Massacre de Ituango vs. Colômbia. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 1 de julho de 2006, parágrafo 194. 
45 CorteIDH. Caso Rosendo Cantú e outras vs. México, parágrafo 119; Caso Fernández Ortega e 

outros vs. México, parágrafo 129. 
46 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 164. 
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impacto que isso pode ter no núcleo familiar”47, o que se 

vislumbrou no presente caso. 

Neste aspecto, convém mencionar o voto em separado do 

juiz Alberto Perez Perez, o qual apenas reconhece a violação do 

artigo 11.2, mas não vislumbra a conexão deste com o artigo 17 

da CADH. Ao citar em seu voto, dispositivos de textos 

constitucionais de Estados membros da OEA que tratam a família 

como advinda da união de heterossexuais, o juiz entende que não 

há consenso ou convergência nas normas internas dos Estados 

sobre tal questão, pressupondo-se, portanto que a família se 

baseia no matrimônio ou união de pessoas de sexo distintos. 

Ao concordar com a interpretação evolutiva da Convenção 

Americana, o juiz esclarece que essa evolução não repercute no 

conceito de família como elemento natural e fundamental de 

sociedade, cabendo aos Estados definirem se há uma pluralidade 

de concepções de família, conforme sua margem de apreciação. 

4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, verifica-se que o tema da diversidade 

sexual passou a fazer parte da agendas dos órgãos do Sistema 

Interamericano, bem como da Assembleia Geral da OEA, que 

aprovações Resoluções sobre o assunto, bem como pela adoção da 

recente Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Tolerância, em que há clara referência à 

orientação sexual, identidade e expressão de gênero como 

hipóteses vedadas de discriminação.  

Ademais, constatou-se que como o Sistema Interamericano 

não possuía nenhuma normativa específica sobre os temas 

relacionados à diversidade sexual a quando do julgado de alguns 

casos, coube novamente à interpretação fornecida pela Corte e 

Comissão acerca dos tratados interamericanos para proteção de 

um direito que não está previsto expressamente no texto 

convencional, com a finalidade de adequá-lo as exigências 

hodiernas. 

 
47 CorteIDH. Caso Karen Atala e filhas vs. Chile. Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, 

Reparações e Custas, de 24 de fevereiro de 2012, parágrafo 175. 
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Resta mencionar que embora o Sistema Interamericano 

não possua jurisprudência sobre o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, a interpretação atribuída ao artigo 1.1 da CADH 

para englobar a orientação sexual, em “outra condição”, a fim de 

obrigar os Estados a não adotarem medidas discriminatórias, como 

demonstrado na análise do caso Karen Atala e filhas vs. Chile, 

pode ensejar casos dessa natureza futuramente no SIDH. 
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