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PRÓLOGO 

 

As políticas públicas têm sido objeto de várias definições. De 

fato, quase se pode afirmar que existem tantas como autores que 

abordaram seu estudo. No entanto, é possível identificar uma série 

de elementos comuns à maioria das formulações que derivaram 

dessas definições. Trata-se, em primeiro lugar, de um conjunto de 

ações (entendidas tanto em sentido positivo como negativo), 

desenhadas por órgãos governamentais, com o objetivo de 

prevenir ou dar resposta a problemas de caráter público. Estes 

padrões de ação, como assim os denomina Frohok1, são postos em 

prática, quer pelas próprias autoridades públicas, como por 

agentes privados e, por vezes, por agentes da sociedade civil que 

participam no seu desenho e implementação. Podemos dizer 

então, que as políticas públicas são um dos principais instrumentos 

que o Estado tem para desenvolver a sua atividade, em geral, e 

para buscar o bem-estar da sua população, em particular. 

Este manual, o terceiro e último elaborado no contexto da 

Rede Direitos Humanos e Educação Superior, visa ilustrar as 

relações estabelecidas entre os direitos humanos e as políticas 

públicas. Esta é uma relação bastante mais complexa do que à 

primeira vista pode parecer. De fato, os primeiros não são apenas 

objeto das segundas, como estratégia para alcançar sua garantia. 

Também se tornaram elementos centrais no desenho, no 

desenvolvimento e na avaliação das ações estatais destinadas à 

gestão e à resolução de uma série de questões. Assim, por 

exemplo, hoje se exige que as respostas oferecidas à migração, 

voluntária ou forçada, o acesso à água potável ou o apoio a grupos 

vulneráveis, sejam elaboradas e desenvolvidas de acordo com uma 

abordagem baseada em direitos.  

No entanto, a estruturação das políticas públicas em torno 

dessa perspetiva não deixa de ser problemática pois, como 

assinala René Urueña em seu texto, a lógica que incentiva as 

políticas públicas e os direitos é distinta. As políticas públicas se 

ocupam de distribuir recursos escassos e determinar prioridades 

 

1 FROHOK, F. M. Public Policy: Scope and Logic. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1979. 
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entre reivindicações com um valor jurídico semelhante. Pelo 

contrário, os direitos humanos encarnam títulos inegociáveis que, 

depois de serem reconhecidos pelo Estado, somente podem ser 

garantidos. De que forma se pode encarar esta contradição?  

Ao longo das quatro seções que fazem parte deste texto, 

serão apresentadas diferentes respostas a essa pergunta. 

A primeira seção analisa, a partir de uma perspetiva crítica, 

os mecanismos utilizados atualmente na América Latina para o 

desenvolvimento de políticas públicas a partir de uma abordagem 

de direitos. O primeiro capítulo, obra de Jean-François Y. Deluchey, 

constitui uma interessante reflexão sobre as armadilhas que 

podem envolver a utilização da linguagem dos direitos humanos, 

bem como a abertura de canais de participação à sociedade civil, 

por parte dos governos neoliberais da região. A partir das 

categorias oferecidas pelo pensamento de Michael Foucault, o 

autor revela a necessidade de suspeitar das ofertas desse tipo de 

regimes, uma vez que levam à elaboração de políticas 

minimalistas, que além de não cobrirem as necessidades da 

população, ainda desgastam os atores sociais envolvidos. 

O segundo capítulo, por sua vez, trata da abordagem 

baseada em direitos humanos, analisando como esta proposta, que 

surgiu no âmbito das Nações Unidas, converteu-se em elemento 

indispensável para o desenho e implementação das políticas 

públicas na América Latina. Esse texto, elaborado por Carlos Alza, 

também oferece uma metodologia para facilitar a compreensão 

dessa ferramenta, usando como exemplo a política peruana de 

água e saneamento. 

A segunda seção analisa a ferramenta por excelência para a 

medição dos resultados, tanto das políticas públicas de direitos 

humanos, como das elaboradas a partir da abordagem baseada 

em direitos: os indicadores. O terceiro capítulo do manual, 

preparado por René Urueña, apresenta este instrumento de 

governação, aprofundando sua origem no Movimento de Direito e 

Desenvolvimento, e analisando a forma como foi acolhido pelo 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. O texto termina 

apresentando as luzes e as sombras desse poderoso mecanismo, a 

partir da análise da sua aplicação no contexto colombiano.  



 

11 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

 

O quarto capítulo, elaborado por Nicolás Montoya, 

desenvolve o conceito de indicadores, apresentando sua aplicação 

para o estudo do cumprimento das obrigações decorrentes da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. A análise realizada 

revela os benefícios proporcionados pela introdução de elementos 

de medição quantitativa neste caso. O quinto capítulo 

complementa o panorama dessa ferramenta. Esse trabalho, 

elaborado por Rosmerlin Estupiñan-Silva, apresenta o conceito de 

vulnerabilidade, com base na análise do tratamento que a 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos fez 

dele, e o insere no estudo dos indicadores.  

A terceira secção apresenta a abordagem dos direitos em 

ação, ao estudar várias políticas de migração elaboradas, de 

acordo com as autoridades responsáveis pelo seu desenho, 

seguindo esta perspetiva. O capítulo de Itziar Gómez apresenta 

uma visão geral sobre as ligações existentes entre a regulação do 

fenômeno da mobilidade humana e as obrigações estatais sobre os 

direitos humanos; laços que exigem o desenvolvimento de uma 

resposta estatal elaborada a partir de uma abordagem baseada em 

direitos. Com esse objetivo, explora a tripla condição do migrante 

como membro de um grupo vulnerável, como um sujeito de 

direitos e como um destinatário de políticas públicas.  

O sétimo capítulo, elaborado por Beatriz Eugenia Sánchez, 

centra-se na resposta que a Colômbia deu ao fenômeno 

migratório. Para isso, analisa a recente política pública 

desenvolvida para esse fim, questionando se o fato de que essa 

declare seu respeito pelos direitos dos migrantes é suficiente para 

considerá-la inscrita na abordagem de direitos. O último texto da 

seção, escrito por Natalia Gavazzo, estabelece um diálogo com os 

dois que o precedem. Elaborado a partir de uma perspectiva 

antropológica, apresenta o desenvolvimento das respostas que 

foram dadas aos fluxos migratórios na América do Sul, com uma 

especial importância na resposta dada pela Argentina. 

Por último, a quarta seção inclui três capítulos que 

apresentam várias dimensões da relação entre a garantia dos 

direitos econômicos, sociais e culturais e as políticas públicas. O 
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texto de Luis Aguiar reflete sobre as transformações que levaram o 

juiz a ser um participante ativo da proteção desses direitos, bem 

como do desenho das políticas destinadas para esse fim. O capítulo 

preparado por Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa aborda, a partir 

de uma perspetiva crítica, as complexas relações entre direitos 

humanos e desenvolvimento. Para isso, analisa o discurso do 

governo brasileiro, que exige a construção de mega projetos como 

condição indispensável para garantir o crescimento do país, à luz 

do direito humano ao desenvolvimento. A secção termina com o 

trabalho preparado por Elizabeth Salmón e Renata Bregaglio, 

através do qual são identificadas as indicações que a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos desenvolveu em torno da 

garantia dos DESC, as quais devem ser apropriadas pelos Estados 

e incorporadas em suas políticas públicas. 

É importante destacar que todos os capítulos incluídos neste 

manual são o resultado da discussão das conferências que, sobre 

os mesmos temas, os autores apresentaram no seminário “Direitos 

Humanos e Políticas Públicas” organizado pela Universidad de los 

Andes, em Bogotá, de 10 a 13 de dezembro de 2013. 

Antonio Maués 

Beatriz Eugenia Sánchez 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA PARTE 

  

A CONSTRUÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

A GARANTIA DOS DIREITOS 

HUMANOS 



 

 



 

15 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

1 
O GOVERNO DOS DIREITOS HUMANOS NA 

ERA NEOLIBERAL 

 

Jean-François Y. Deluchey1 

Universidad Federal do Pará 

 

 

RESUMO 

Neste trabalho, o autor começa por apresentar duas formas diferentes de abordar 

os direitos humanos: a primeira, mais consolidada, apoia-se numa lógica policial 

(consenso pós-político) e a segunda procura que os direitos humanos sejam 

abordados através do embate político (desentendimento). O motivo da 

consolidação da primeira pode ser encontrado na consagração da “arte neoliberal 

de governar ”, que visa governar o menos possível, e sempre em benefício do 

mercado. Essa “governamentalidade ” encontra os seus fundamentos na 

competição generalizada e faz do mercado o local onde a ação governamental 

tem de encontrar a sua própria verdade. A arte neoliberal de governar também 

promove a superioridade da lógica gerencial sobre a lógica política, do cálculo 

individual de interesses sobre o bem comum e das particularidades sobre a 

universalidade. Como consequência, o esforço estatal para a defesa dos direitos 

humanos passa a utilizar a subcontratação das políticas públicas através das 

ONGs. O autor mostra como este fenómeno contribui para a desresponsabilização 

do Estado e para o enfraquecimento político das ONGs de direitos humanos. No 

final, o autor propõe uma saída da gestão policial (neoliberal) dos direitos 

humanos. Para ele, a defesa dos direitos humanos deve passar por um novo 

esforço de politização que procure promover a universalidade da cidadania e o 

resgate dos conceitos de justiça e de igualdade. 

Se tudo é político, nada o é. [...] Para que uma coisa seja política, é 

preciso que suscite o encontro entre a lógica policial e a lógica 

igualitária, a qual nunca está preconstituída.  

Jacques RANCIÈRE, O Desentendimento 

 

 

 

 

 

1 Mestre e Doutor em Ciências Políticas / Políticas Públicas pela Universidade da Sorbonne Nouvelle 

- Paris 3 (2000). Professor adjunto da Universidade Federal do Pará. Coordenador do Laboratório 

de Análise das Políticas Públicas de Segurança e Direitos Humanos (LADIS) e do Centro de Estudos 

sobre Intervenção Penal (CESIP). E-mail: jeanfrancois@ufpa.br  

mailto:jeanfrancois@ufpa.br
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1. COMO PENSAR A QUESTÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS? 

Atualmente, a questão dos direitos humanos pode ser 

abordada pelo menos de duas formas diferentes, ambas tendo 

inúmeras consequências sobre as possíveis articulações políticas e 

epistemológicas do tema.  

 

Por um lado, os direitos humanos podem ser vistos como componentes de um projeto 

político consensual consagrado desde 1948 através da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas2.  

 

Neste cenário, devemos pensar que os signatários da 

Declaração e dos tratados internacionais que tentaram dar 

substância à mesma estão globalmente de acordo com um horizonte 

político comum e pacificado, por assim dizer, definitivo. Neste ponto 

de vista, os direitos humanos contidos na Declaração de 1948, bem 

como a democracia liberal representativa e a economia de mercado, 

são vistos como partes de um consenso global que projeta o futuro 

da humanidade, e que depende da resolução dos conflitos que 

contrariam o esforço conjunto dos Estados-Nações e das 

organizações internacionais neste sentido3.  

 

Por outro lado, pode-se considerar que os princípios e as normas publicados na Declaração 

de 1948 são apenas referências para a luta política, dentro de uma perspetiva de conflito 

social e ideológico cuja resolução é impossível, sendo este o principal motor da história4.  

 

 

 

 

2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 
3 Para Jacques Rancière, “Consensus means much more than the reasonable idea and practice of 

settling political conflicts by forms of negotiation and agreement, and by allotting to each party the 

best share compatible with the interests of other parties. It means the attempt to get rid of politics 

by ousting the surplus subjects and replacing them with real partners, social groups, identity 

groups, and so on. Correspondingly, conflicts are turned into problems that have to be sorted out by 

learned expertise and a negotiated adjustment of interests. Consensus means closing the spaces of 

dissensus by plugging the intervals and patching over the possible gaps between appearance and 

reality or law and fact” (RANCIÈRE, J., “Who Is the Subject of the Rights of Man?”, The South 

Atlantic Quarterly, 103:2/3, Spring/Summer 2004, p. 306). 
4 É o sentido dado, por exemplo, por Karl Marx e Friedrich Engels na famosa frase do Manifesto 

Comunista (1848): “A história de todas as sociedades até hoje é a história das lutas de classes”. 
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Para Andrei Koerner, a questão dos direitos humanos pode ser 

abordada a partir de vários eixos e polos, entre os quais se destaca 

o eixo da relação entre o sujeito e a norma, que nos parece de 

grande importância: 

Neste eixo, os dois polos são: um, que identifica o 

direito como um sistema autônomo de normas, o qual 

tem uma relação mandatória com os sujeitos; e outro, 

que concebe o direito como um aspecto da 

normatividade social, a qual tem outras modalidades 

de relações com os sujeitos.5
 

No primeiro cenário, a criação de um projeto comum e 

universal apenas dependeria, nos Países signatários, de tornar 

efetivos os direitos, que dependeriam do sucesso das políticas 

públicas garantidas, incentivadas ou implementadas, nos Estados-

Nações, por um dos três poderes constituídos (Executivo, 

Legislativo, Judiciário). Isto sem esquecer a ação fundamental de 

um Ministério Público que não parece enquadrar-se em nenhuma 

categoria do trio institucional apresentado por Montesquieu no 

Espírito das Leis (1748).  

A própria Declaração parece ter sido escrita a partir do sonho 

(ou da ilusão) de que o primeiro cenário é viável e realizável. 

Vejamos: 
 

A Assembléia Geral [da Organização das Nações 

Unidas] proclama a presente Declaração Universal dos 

Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido 

 

5 KOERNER, A., “Ordem política e sujeito de direito no debate sobre direitos humanos”, Lua Nova, 

nº 57, 2002, p. 91. Para Andrei Koerner, as várias abordagens sobre direitos humanos são 

construídas à volta de dois eixos, sendo cada um discriminado em dois pólos: eixo 1 “as relações 

entre ordem política estatal e ordem global” (que acreditamos ter menor importância), e o eixo 2 

“as relações entre o sujeito e a norma jurídica”. A partir da combinação entre os eixos e pólos, 

Koerner identifica quatro posições políticas, as quais servem de norte para uma abordagem 

epistemológica da problemática dos direitos humanos: “• Globalismo (I;1): deve predominar a 

ordem política global, cujo sistema de normas é mandatório sobre os dos Estados e as 

normatividades sociais. • Estatalismo (II;1): deve predominar a ordem política estatal, cujo 

sistema de normas é mandatório, tanto em relação ao da ordem política internacional como as 

sociais e comunitárias. O direito internacional dos direitos humanos só deve ter efetividade jurídica 

se for incorporado à legislação nacional. Por sua vez, as normatividades sociais só são 

reconhecidas se compatíveis com as normas estatais. • Contextualismo (II;2): deve predominar a 

ordem política estatal, a qual deve reconhecer e combinar as diferentes normatividades produzidas 

pelos grupos sociais. • Trans-localismo (II;1): deve predominar a ordem internacional, cuja 

normatividade resulta da combinação das diversas normatividades do globo, a qual não se põe 

como ordem mandatória, mas como resultado de um processo de diálogo intercultural, que 

promove o reconhecimento das diferenças e, pois, consensos”. (Ibid., p. 90-92). 
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por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 

de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 

tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 

através do ensino e da educação, por promover o 

respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção 

de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento 

e a sua observância universais e efetivos, tanto 

entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto 

entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
(Destacado pelo próprio autor). 

 

Desta forma, fundamentar os direitos proclamados na 

Declaração apenas depende de um ajustamento dos ordenamentos 

jurídicos nacionais (e/ou da eficácia das decisões das cortes 

internacionais de direitos humanos), e da formulação e 

implementação de políticas públicas que permitam a garantia e 

proteção real dos direitos em questão. 

No segundo cenário, a Declaração de 1948 é um tema que 

deve ser mobilizado na luta política; uma referência que permite aos 

atores sociais posicionarem-se ideologicamente em relação a 

diversos conflitos sociais, com o objetivo de ultrapassar as injustiças 

e as desigualdades.  

 

Além disso, é importante destacar, que estes últimos conceitos (injustiça, desigualdade) 

não são mencionados em nenhuma linha da Declaração de 1948.  

 

Podemos ver aqui, uma diferença notável de postura ideológica 

com diversas consequências sobre a abordagem epistemológica e 

política do tema dos “direitos humanos”. Se, no segundo cenário, o 

tratamento político dos conflitos for o ponto de partida para uma 

reflexão sobre os direitos humanos, no primeiro cenário, é o 

consenso que prevalece6. 

 

6 Em princípio, os direitos humanos da Declaração de 1948 poderiam constituir o que Erving 

Goffman chamou de “consenso de trabalho”: “Temos então uma espécie de modus vivendi 

interaccional. Em conjunto, os participantes contribuem para uma única definição total da situação, 

que implica não tanto um acordo real em relação ao que existe, mas também um acordo real sobre 

quais serão as demandas temporariamente aceites (as demandas de quem, e referentes a que 

problemas). Também existirá um verdadeiro acordo em relação à conveniência de evitar um conflito 

manifesto de definições da situação. Irei referir-me a este nível de acordo como um “consenso de 

trabalho”. Deve-se entender que o consenso de trabalho estabelecido numa situação de interação 

será de conteúdo muito diferente do consenso de trabalho estabelecido numa situação diferente” 

(GOFFMAN (Erving), La mise en scène de la vie quotidienne. 1- La présentation de soi, Minuit, coll.  

 



 

19 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

De acordo com a nossa forma de ver, falar de direitos 

humanos pode consistir em unir “dois mundos num só”, dando a 

oportunidade de expressar um “desentendimento”, tal como foi 

definido pelo filósofo Jacques Rancière: 

Por desentendimento entenderemos um tipo 

determinado de situação de palavra: aquela em que 

um dos interlocutores ao mesmo tempo entende e não 

entende o que diz o outro. O desentendimento não é o 

conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz 

preto. É o conflito entre aquele que diz branco e aquele 

que diz branco, mas não entende a mesma coisa, ou 

não entende de modo nenhum que o outro diz a 

mesma coisa com o nome de brancura. [...] O 

desentendimento não é de modo nenhum o 

desconhecimento. [...] Não é tampouco o mal-

entendido produzido pela imprecisão das palavras. [...] 

Os casos de desentendimento são aqueles em que a 

disputa sobre o que quer dizer falar constitui a própria 

racionalidade da situação de palavra. [...] O que torna 

a política um objeto escandaloso é que a política é a 

atividade que tem por racionalidade própria a 

racionalidade do desentendimento7. 

Por este motivo, é importante conhecer e reivindicar a nossa 

“situação de fala” em relação aos direitos humanos: as honestidades 

política e científica obrigam. A nossa situação, neste trabalho, 

articula-se melhor com o segundo cenário. Dissipada esta 

ambiguidade preliminar do discurso intelectual sobre os direitos 

humanos, vamos procurar analisar o tratamento dado pelo governo 

à defesa dos direitos humanos, principalmente as políticas públicas 

tendo como objetivo a defesa das mesmas, considerando as 

características próprias da arte neoliberal de governar e as suas 

consequências sociopolíticas.  

Para isso, vamos analisar em primeiro lugar, a 

governamentalidade neoliberal e a “deslocação do centro de 

gravidade do direito público” que correspondeu à transformação do 

 

«Le sens commun», Paris, 1973, p. 18-19). Acrescenta Goffman: “Não quero dizer que existirá o 

tipo de consenso que surge quando cada indivíduo presente expressa de forma cândida o que 

realmente sente e honestamente coincide com os sentimentos expressados. Este tipo de harmonia 

é um ideal otimista e, de todas as formas, não necessário para o funcionamento sem tropeços da 

sociedade” (Ibid., p. 18). 
7 RANCIÈRE, J., O Desentendimento. Política y filosofia, São Paulo: Editora 34, 1996, p. 11-14.  



 

20 

O governo dos direitos humanos na era neoliberal 

mercado e não à veridição das práticas governamentais8. Em 

segundo local, e a partir do exemplo brasileiro, vamos analisar de 

que forma esta governamentalidade atua na gestão das políticas 

públicas, tendo como objetivo a defesa dos direitos humanos. 

Finalmente, vamos concluir apresentando de que forma nos parece 

que deviam ser “governados” os direitos humanos, ou seja, 

abordados pelos atores sociais que tentam pensar sobre a sua 

definição e a sua defesa. 

2. A ARTE NEOLIBERAL DE GOVERNAR 

De antemão, vale a pena relembrar que o neoliberalismo não 

pode ser estudado como se fosse uma simples ideologia herdada do 

liberalismo político clássico e da teoria económica do “laissez faire, 

laissez passer”. Michel Foucault, nas suas aulas no Collège de France 

de 1976 a 1979, diz-nos que o neoliberalismo corresponde a uma 

governamentalidade, uma “arte de governar”, um conjunto de 

regras e de práticas governamentais que tem como objetivo dirigir 

os indivíduos através do exercício da liberdade, sendo esta definida 

e delimitada a partir de uma ótica que poderíamos qualificar de 

“radical utilitarista”9.  

Sendo assim, a consolidação da governamentalidade neoliberal 

como “arte de governar” representou uma mudança radical no 

governo da área pública. Foucault situa em meados do século XVIII 

o “ponto de inflexão” no desenvolvimento da razão de Estado que dá 

origem a esta consolidação; antes disso, o mercado pode ser 

considerado como um local de justiça, através da definição de um 

preço justo, da regulamentação das mudanças e da coerção aplicada 

pelo senhor feudal em relação aos interventores.  

A partir do final do século XVIII, o mercado passa 

progressivamente a ser um lugar de veridição das práticas 
 

8 FOUCAULT, M., Nascimento da Biopolítica, Martins Fontes, São Paulo, 2008, p. 53.  
9 Michel Foucault deu muitos sentidos diferentes ao conceito de governamentalidade, mas depois de 

uma reflexão em constante evolução, o filósofo francês define este conceito como a “arte de 

governar” ou também como o conjunto de “técnicas e procedimentos destinados a dirigir a conduta 

dos homens” (FOUCAULT, M., Segurança, Território, População, Martins Fontes, São Paulo, 2008, 

p. 532). Para Loïc Wacquant, o que há de “neo” no neoliberalismo é “a reengenharia e a 

reestruturação do Estado como principal agência que conforma ativamente as subjetividades, as 

relações sociais e as representações coletivas apropriadas a tornar a ficção dos mercados real e 

relevante” (WACQUANT, L., “Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo 

realmente existente”, CADERNO CRH, Salvador, v. 25, n. 66, Set./Dez. 2012, p. 507).  
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governamentais. O mercado obedece a mecanismos “naturais” que, 

a partir da relação “natural” entre a oferta e a procura, deviam 

estabelecer o preço normal ou natural, sem ser relevante o facto de 

ser justo ou injusto.  

A racionalidade jurídica, fundamental na razão de Estado, 

definia o que era correto ou incorreto, justo ou injusto. Com a 

constituição do mercado como regime de verdade, na 

governamentalidade neoliberal está a ser desvalorizada a noção de 

justiça para dar lugar à verdade mercadológica. A partir daqui, o 

mercado diz o que o Estado pode ou não pode fazer, tendo como 

referência as supostas leis naturais que o constituem. O Estado, de 

promotor de direitos, passa a ser o que garante as regras “naturais” 

estabelecidas como tal pelo mercado: livre concorrência, preço 

estabelecido através da relação oferta/procura, limitação da lógica 

monopolística, liberdade dos agentes, etc.10. 

Essa nova arte de “governar o menos possível” não é diferente 

da razão de estado: “é a razão do governo mínimo como princípio 

de organização da própria razão de Estado”11. Se antes, a 

constituição, a soberania ou o fortalecimento do Estado eram 

questões centrais, depois dessa consolidação, passou a ser central 

governar o menos possível. A ligação entre o governo mínimo e a 

economia política ocorre no espaço do mercado. Através da 

sacralização da economia em ciência quase exata, foram 

identificados mecanismos “espontâneos” no mercado que o 

transformaram em espaço de verdade (identificação e naturalização 

das práticas de mercado, verdade pautada a partir do que é natural, 

preço justo por ser “verdadeiro”, etc.).  

 

Sendo um espaço da verdade, o mercado é constituído como um elemento 

verificador do binómio verdadeiro-falso nas ações governamentais a partir do qual o 

mercado define como natural –  “o mercado é o que vai fazer com que o bom 

governo já não se baseie na justiça, [mas] (...) agora, para que possa ser um bom 

governo, funcione com base na verdade ”

12. Para isso, a importância da economia 

política não foi estabelecer um modelo de governo, mas indicar onde o governo 

devia procurar o seu princípio de verdade –  no mercado. 

 

 

10 FOUCAULT, M., Nascimento da Biopolítica,..., p. 39-69. 
11 Ibid., p. 40. 
12 Ibid., p. 45. 
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Além disso, diz Foucault, a área jurídica e a 

governamentalidade oscilam nos últimos séculos entre duas vias 

aparentemente contrárias: a via revolucionária e a via radical 

utilitarista. Se a via “revolucionária” (jurídico-dedutiva, axiomática 

ou rousseauniana) prevê o ajuste da competência do governo à 

definição dos limites da soberania e aos direitos cuja garantia é 

atribuída ao Estado, a “radical utilitarista”, principal via de definição 

do direito público, consiste em: “não em partir do direito, mas sim 

em partir da própria prática governamental. [...] O limite de 

competência do governo será definido pelas fronteiras da utilidade 

de uma intervenção governamental”13. O filósofo acrescenta ainda: 

“Essa razão governamental, que tem por característica fundamental 

a procura da sua autolimitação, é uma razão que funciona com base 

no interesse. [...] O governo, [...] nessa nova razão governamental, 

é algo que manipula interesses”14.  

O interesse é o elemento com o qual o Estado deve preocupar-

se e, depois, manipular. Isto porque, na sociedade que acolhe a 

governamentalidade neoliberal como arte de governo, a principal 

regra de sociabilidade é a da concorrência, a da competição 

generalizada entre indivíduos e grupos de indivíduos reunidos em 

várias redes de interesses, lobbies ou outros “advocacy coalition 

frameworks”15. Até a manipulação dos interesses é facilitada pela 

atomização dos mesmos, fenómeno que é consequência de uma 

sociabilidade marcada pela primazia da concorrência. A reunião em 

redes ou em grupos diversos de interesses não consegue compensar 

a fragmentação generalizada das estratégias, incluindo as 

relacionadas com as demandas coletivas de direitos. Mesmo 

revestindo-se de formas coletivas, a tendência é a de uma 

individualização crescente das estratégias fundamentadas na defesa 

do particular em detrimento da definição do universal.  

 

13 Ibid., p. 55.  
14 Ibid., p. 61-62 
15 Ler SABATIER, P. A., WEIBLE, C. W., “The Advocacy Coalition Framework. Innovations and 

Clarifications”, em SABATIER, P. A., Theories of the Policy Process, Westview Press, Boulder 

(Colorado), 2007, p. 189-220. Para Sabatier e Weible, “The Advocacy Coalition Framework (ACF) is 

a framework of the policy process developed by Sabatier and Jenkins-Smith to deal with “wicked” 

problems – those involving substantial goal conflicts, important technical disputes, and multiple 

actors from several levels of government” (Ibid., p. 189).  
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De facto, a urgência por definir o universal correspondeu a um 

momento específico do desenvolvimento da razão de Estado, 

quando esta ainda se baseava no conceito de soberania, no início da 

formação do Estado moderno. Em relação a este ponto, o sociólogo 

Pierre Bourdieu defende que o capital jurídico, como parte do capital 

simbólico, e os próprios juristas, como agentes de produção e de 

reprodução deste capital, ocuparam lugares essenciais na formação 

do estado moderno, principalmente como vetores de legitimidade do 

universal que fundamenta o poder centralizado do soberano. Por 

exemplo, diz P. Bourdieu, a concentração do poder judicial em mãos 

do rei, a partir da instauração do procedimento de recurso, 

constituiu um elemento essencial da concentração do capital 

simbólico. Exemplo típico do interesse privado pelo universal, a 

categoria dos juristas contribuiu para a construção de uma teoria do 

universal, teoria legitimadora do poder central sobre os 

particularismos feudais, chegando a localizar no centro da criação do 

estado moderno a noção de bem comum16.  

 

Na governamentalidade neoliberal, são precisamente as noções de bem comum, de 

mundo comum e de universalidade dos direitos que desaparecem pouco a pouco 

como referências conceituais das práticas governamentais –  pelo menos nos 

territórios onde os Estados adotaram como modelos político-económicos a 

democracia liberal e a economia de mercado.  

 

Além disso, temos aqui uma das distinções fundamentais 

entre, por exemplo, o liberalismo de John Locke e o neoliberalismo 

de Friedrich Hayek. Como mostraram Pierre Dardot e Christian Laval 

no livro La Nouvelle Raison du Monde. Essai sur la Société 

Néolibérale,  

Locke faz do “bem comum” ou do “bem do povo”, 

definido de forma positiva, o fim em relação ao qual 

toda a atividade governamental deve ser ordenada. 

Hayek, por sua vez, nega que a noção de “bem 

comum” possa corresponder a um conteúdo positivo: 

não correspondendo a um “fim”, o “bem comum” 

acaba por ser reduzido à “ordem abstrata do 

conjunto”, tal como este é possibilitado pelas “regras 

 

16 Ler BOURDIEU, P., “Espíritos de Estado. Gênese e estrutura do campo burocrático”, em 

BOURDIEU, P., Razões Práticas. Sobre a teoria da ação, Papirus, Campinas, 2011 (1994), p. 91-

135. 
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de boa conduta”; isto assimila o “bem comum” a um 

simples “meio”, na medida em que esta ordem 

abstrata apenas vale “como meio para facilitar a 

procura de uma grande diversidade de intenções 

individuais”17. 

 

Neste contexto, o mundo comum é reduzido a uma soma de minimundos individuais 

articulados entre si, marcados por uma concorrência generalizada entre interesses 

individuais, sendo estes expressos ou não por meio de grupos de interesses 

temporariamente construídos (e depois desfeitos) a partir de um cálculo individual de 

maximização dos interesses.  

 

Além do mais, a racionalidade “radical utilitarista” apresentada 

por Michel Foucault no Nascimento da Biopolítica não está 

restringida apenas a uma exterioridade pastoral. As práticas 

governamentais estendem-se hors l’État para penetrar em cada um 

de acordo com a lógica de “governo de si e dos outros”, 

individualizando cada uma das práticas governamentais, criando 

práticas sociais de autocontrolo e de controlo ambiental, e 

fabricando, in fine, um novo sujeito neoliberal, “empresário de si 

próprio”18.  

Esta nova “fábrica do sujeito neoliberal” deve ser relacionada 

com as racionalidades que correspondem a “dois caminhos para 

estabelecer em direito a regulação do poder público, duas conceções 

da lei, duas conceções de liberdade”, que caracterizam, diz M. 

Foucault, “o liberalismo europeu do século XIX e também do século 

XX”19.  

Temos aqui um embate entre duas racionalidades, sem dúvida 

alguma relacionadas entre si, mas que nunca podem ser 

sobrepostas no direito e na governamentalidade. Primeiro temos a 

racionalidade jurídico-dedutiva, que enfrenta um processo de 

marginalização dentro do universo governamental. De acordo com 

esta racionalidade “revolucionária” ou jurídico-dedutiva, temos 

direitos imprescritíveis e o Estado tem de garanti-los. As perguntas 

 

17 DARDOT, P., LAVAL, C., La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale. La 

Découverte, Paris, 2010, p. 267 (tradução do autor). HAYEK, F., Droit, Législation et Libertei, vol. 2, 

PUF, Paris, 1981, p. 6 (tradução do autor). 
18 FOUCAULT, Nascimento da Biopolítica, ..., p. 317. DARDOT & LAVAL, La nouvelle raison du 

monde, ..., p. 402-456. 
19 FOUCAULT, Nascimento da Biopolítica, ..., p. 58. 
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que esta racionalidade subentende, e que devem orientar a ação 

governamental, são as seguintes: É ou não é correto fazer isto? É ou 

não é justo fazer isto? Ou seja, a racionalidade jurídico-dedutiva 

está fundamentada em critérios morais e éticos próprios do direito 

liberal de inspiração revolucionária.  

Pelo contrário, a racionalidade neoliberal ou “radical 

utilitarista”, que está mais consolidada na atual 

governamentalidade, define os direitos em negativo, a partir do 

exame de uma leitura supostamente rigorosa da capacidade que o 

estado tem de os garantir, capacidade muitas vezes apresentada 

como limitada através do conceito neoliberal de “reserva do 

possível”. No final, a racionalidade neoliberal considera que a 

realização dos direitos deve depender da capacidade e do interesse 

que o estado tem de os garantir, baseando o seu cálculo utilitarista 

e a consequente manipulação estatal dos interesses no regime de 

verdade constituído pelo mercado. A única pergunta que merece ser 

realmente feita é a seguinte: de acordo com o mercado, é possível 

fazer isto ou não? 

Com a primeira racionalidade, Foucault relaciona o sujeito de 

direito, e com a segunda, o sujeito de interesse. Michel Foucault diz 

também, que da mesma forma como as duas racionalidades (a 

jurídico-dedutiva e a radical utilitarista) não podem ser sobrepostas, 

também “o interesse e a vontade jurídica não podem ser 

substituídos”20. Da mesma forma como a racionalidade utilitarista 

radical está, atualmente, mais consolidada do que a racionalidade 

jurídico-dedutiva, o sujeito de direito está a ser excluído do cenário 

social pelo sujeito de interesse. Ora, se o sujeito de direito, ao 

mesmo tempo que reconhece para si mesmo alguns direitos 

naturais, aceita renunciar a parte deles em nome do contrato social, 

Foucault diz-nos que ao sujeito de interesse não corresponde a 

mesma racionalidade: 

[...]o sujeito de interesse não obedece em absoluto à 

mesma mecânica. [...] no fundo, na mecânica dos 

interesses, nunca se pede que um indivíduo renuncie 

ao seu interesse. [...] Temos, portanto, com o sujeito 

de interesse tal como os economistas o fazem 

funcionar uma mecânica totalmente diferente dessa 

 

20 FOUCAULT, Nascimento da Biopolítica,... p. 374. 
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dialética do sujeito de direito, já que é uma mecânica 

egoísta, é uma mecânica imediatamente 

multiplicadora, é uma mecânica sem transcendência 

nenhuma, é uma mecânica em que a vontade de cada 

um vai se harmonizar espontaneamente e como que 

involuntariamente à vontade e ao interesse dos outros. 

Estamos bem longe do que é a dialética da renúncia, 

da transcendência e do vinculo voluntário que se 

encontra na teoria jurídica do contrato. O mercado e o 

contrato funcionam exatamente ao contrário um do 

outro, e têm-se na verdade duas estruturas 

heterogêneas uma à outra21
. 

Assim, o novo sujeito neoliberal é construído em referência 

constante a um ambiente de competição e de desconfiança 

generalizadas, tendo como regime de verdade das suas estratégias 

e cálculos utilitaristas o mercado e as suas leis naturais.  

 

O problema do neoliberalismo não é que seja a expressão de uma escola de pensamento; 

o problema é que não apresenta explicitamente as suas escolhas, apresenta-as como 

verdades absolutas, e tenta evitar sempre que essas escolhas integrem a discussão 

democrática22. A partir do discurso económico que se apresenta mais como ciência exata 

do que como ciência social, é criado um fatalismo novo, base obrigatória de qualquer 

consenso ilusório.  

 

Para Antoine Garapon, “O neoliberalismo consagra uma versão 

particular dos direitos humanos – a mesma que Marx criticava, ou 

seja, a de um indivíduo solitário [...]; ele reduz o homem a uma 

utilização fria da razão instrumental”23. Nessas condições, um 

problema aparece claramente na relação entre a 

governamentalidade neoliberal e a defesa dos direitos humanos, 

tendo em conta que esta é consequência quase exclusiva da 

racionalidade jurídico-dedutiva, a da lógica do contrato com 

renúncia, cuja dimensão essencialmente humanista e universalista 

encontra a sua origem no jusnaturalismo. Surgiu uma brecha entre 

o ideal liberal de uma era de direitos humanos e as práticas 

governamentais da ordem neoliberal; por isso, o governo dos 

 

21 Ibid., p. 375-376 (Tradução do autor). 
22 GARAPON, A., La Raison du moindre État. Le néolibéralisme et la justice, Odile Jacob, Paris, 2010, 

p. 219-258. 
23 Ibid., p. 246. 
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direitos humanos encontra-se transformado pela referência 

obrigatória à verdade mercadológica. 

3. A TERCEIRIZAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS 

No início de qualquer raciocínio, há uma pergunta, e há um 

problema. Foucault atribui ao neoliberalismo uma pergunta essencial 

que fundamenta a sua racionalidade:  

 

“qual o valor de utilidade do governo e de todas as ações do governo numa 

sociedade em que é a troca que determina o verdadeiro valor das coisas? ”

24  

 

Do mesmo modo, podemos perguntar-nos como é que o 

estado, fundado na governamentalidade neoliberal, consegue fazer 

frente à garantia de direitos que extrapolam a lógica mercadológica?  

Vale a pena relembrar que a sociabilidade neoliberal privilegia 

a concorrência e a competição generalizadas e tem no preço das 

mercadorias a sua referência essencial. Como é que, nessas 

condições, se pode identificar e ter em conta o “sem preço” da 

dignidade humana, fundamento dos direitos humanos? Além do 

mais, isto tem como consequência imediata a destruição lenta e 

segura de um mundo comum e, posteriormente, da própria 

universalidade dos direitos. Para Antoine Garapon, no seu livro La 

raison du moindre État, a razão neoliberal não se apoia na 

universalidade dos direitos; ela prefere dar prioridade à 

universalidade do acesso, a igualdade das oportunidades de fazer 

valer o seu direito. A igualdade republicana não tendo mais sentido 

numa racionalidade baseada na concorrência, o direito pode 

produzir desigualdades, porque já não é o que garante o espaço 

comum no sentido político do viver juntos25. 

Podemos observar de que forma a racionalidade neoliberal 

exclui qualquer consideração referente aos conceitos de justiça e 

igualdade social nas linhas escritas por Hayek, por exemplo, no livro 

Os Fundamentos da Liberdade, cujas teses são comentadas da 

seguinte forma por Pierre Dardot e Christian Laval: 

 

24 FOUCAULT, Nascimento da Biopolítica, ..., p. 64. 
25 GARAPON, A., La Raison du moindre État, ..., p. 36-37. 
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A busca de objetivos relacionados a uma justa 

distribuição da renda (o que é geralmente designado 

pela expressão de “justiça social” ou “distributiva”) 

está, portanto, em contradição formal com a regra do 

Estado de Direito. Efetivamente, uma remuneração ou 

uma distribuição “justa” somente fariam sentido num 

sistema de “fins comuns” (“teleocracia”), quando na 

ordem espontânea do mercado, nenhum fim deste tipo 

poderia prevalecer, o que leva a considerar que a 

“distribuição” da renda não é “justa” e nem é 

“injusta”26
 

Entendemos melhor agora por que os conceitos de injustiça e 

de desigualdade não integraram o texto da Declaração Universal de 

1948, e foram paulatinamente excluídos da gestão governamental a 

partir da consolidação do modelo neoliberal.  

 

Afinal, o neoliberalismo consiste em moldar uma nova forma de gestão governamental, a 

qual tem como referência absoluta a forma empresa. A empresa passa a ser o modelo a 

seguir para qualquer organização social, inclusive para a administração estatal27. Podemos 

observar que nos anos 1990 e no início dos anos 2000, durante os quais muitos princípios 

norteadores da doutrina neoliberal foram incorporados à gestão pública no Brasil, 

produzindo-se uma externalização progressiva de várias políticas públicas de defesa dos 

direitos humanos, as quais passaram a ficar sob gestão direta ou partilhada das ONGs.  

 

Este é o caso de diferentes programas como: o de proteção às 

testemunhas e vítimas cuja participação nos processos legais implica 

um risco real para as suas vidas (Programa PROVITA), o de 

proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte (Programa 

PPCAAM), o de proteção dos defensores dos direitos humanos 

(igualmente ameaçados de morte), o de Prevenção e Combate à 

Tortura (PAIPCT), o de “ressocialização” dos agressores conjugais, 

etc.  

A própria página de internet da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República no Brasil (SDH) não esconde 

que todos os programas que coordena se apoiam fortemente nas 

redes de ONGs locais distribuídas por todo o país. De facto, a SDH 

não executa diretamente esses programas, mas responsabiliza-se 

 

26 DARDOT, P., LAVAL, C., La nouvelle raison du monde, ..., p. 264 
27 Para Dardot e Laval, o modelo da empresa também passa a ser modelo de subjetivação: “cada 

um é uma empresa a ser gerida e um capital a ser frutificado”. DARDOT, P., LAVAL, C., La nouvelle 

raison du monde, ..., p. 458, Tradução do autor. 
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por “articular” as ações desenvolvidas pelos poderes públicos e pelos 

atores da sociedade civil para mobilizar esforços em relação à defesa 

dos direitos humanos no Brasil. Observando a descrição dos diversos 

programas da SDH na sua página de internet, todos os programas 

do eixo “Combate às violações” mencionam, pelo menos uma vez, a 

participação das ONGs na sua gestão28: 

 

1) Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos: “As medidas 

protetivas do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos 

compreendem articulações com os órgãos e entidades, públicas e privadas. [...] 

Esta articulação com órgãos públicos e sociedade civil organizada é fundamental 

para seguirmos consolidando os alicerces dessa política de proteção e contribui 

para a implementação de ações de investigação, de prevenção e de combate às 

violações para que os defensores dos direitos humanos possam exercer suas 

atividades no local de atuação ”; 

2) Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil 

(PAIPCT): “O PAIPCT tem como objetivo [...] mobilizar os diversos atores da 

sociedade civil para a efetivação de ações integradas previstas no documento, 

principalmente pelo seu potencial e competência para organizar campanhas, 

cursos de capacitação, atividades de educação e de transmissão de conteúdos 

condizentes com a defesa dos direitos humanos e com a denúncia da tortura em 

sua integralidade, física e psicológica ”; 

3) Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte 

(PPCAAM): “É executado em diferentes estados, através do conveniamento 

entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Governos 

Estaduais e Organizações Não Governamentais ”; 

4) Coordenação Geral de Direitos Humanos e Segurança Pública –  CGDHSP –  

População em situação de Rua: “vale-se do protagonismo de movimentos sociais 

formados por pessoas em situação de rua, entre outras ações que contribuam 

para a efetivação deste processo ”; 

5) Coordenação-Geral de Combate à Tortura: “Mobilizar instituições públicas e 

privadas, autoridades governamentais e sociedade civil para organizar uma rede 

nacional de combate à tortura ”; 

6) Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA): 

nenhuma menção sobre a sociedade civil na página de internet, quando em 

todos os estados federados, são as ONGs as que implementam diretamente este 

programa; 

7) Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH): “As 

medidas protetivas do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos 

Humanos compreendem articulações com os órgãos e entidades, públicas e 

privadas, visando à resolução de conflitos e a superação das causas que geram 

as ameaças ”. 

 

 

28 Ler a página de internet da SDH-PR no seguinte endereço: 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas. Acesso a 18 de dezembro de 

2013.  
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Este breve panorama pode-nos fazer entender que a realização 

das ações governamentais de proteção dos direitos humanos no 

Brasil depende fortemente da sociedade civil organizada. De facto, 

boa parte das ações de promoção dos direitos humanos também 

ficam diretamente a cargo de algumas ONGs locais, através de 

contratos de serviço com um escasso financiamento público. Desta 

forma, o estado exime-se do eventual falhanço ou da debilidade das 

proteções supostamente pretendidas. O governo federal da 

Presidente Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores), principal 

responsável na República Federativa do Brasil pela promoção e 

proteção dos direitos humanos, destinou apenas 0,07% do 

orçamento federal de 2014 ao ponto “Direitos da Cidadania”, que 

integra a maior parte destas políticas públicas, enquanto o 

reembolso da dívida do tesouro nacional brasileiro mobiliza 42,42% 

do orçamento da União29.  

Além da participação direta, e cada vez mais consolidada, das 

ONGs na gestão governamental dos direitos humanos, outra 

inovação importante dos anos 1990 foi a criação de conselhos 

paritários que associam membros da sociedade civil organizada com 

a gestão das principais políticas públicas como, por exemplo, os 

Conselhos Estatais de Direitos Humanos e os Conselhos Estatais de 

Segurança Pública. Apresentada pelas ONGs e pelos governos como 

uma conquista política da sociedade civil organizada e uma via de 

“democratização” da gestão pública, a criação destes Conselhos 

representou uma das traduções mais visíveis da 

governamentalidade neoliberal. Paradoxalmente, esta inovação foi 

apresentada pelos seus protagonistas como uma tática de confronto 

à lógica neoliberal a partir da institucionalização do conflito entre 

instituições governamentais e organizações da sociedade civil em 

novas áreas políticas de cunho democrático.  

É um facto que a lógica própria ao modelo liberal constrói um 

espaço para a atomização da representação do interesse público:  

 

29 Ler FATORELLI, M. L., Dívida consumirá mais de um trilhão de reais em 2014, mimeo, 

27/09/2013, 2 páginas. Acesso a 16 de dezembro de 2013 na página de internet 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Artigo-Orcamento-2014.pdf. A 

título de comparação, o pagamento dos juros da dívida pública é a maior parte do orçamento com 

42,42% do orçamento federal para 2014, a saúde mobiliza 3,91% dos recursos, a educação 3,44% 

e a segurança pública 0,35%. 
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A legitimidade fundamenta-se, [no modelo liberal], na 

livre expressão das vontades individuais e na livre 

concorrência dos interesses particulares. Este modelo 

remete a uma conceção do interesse geral concebido, 

não como um a priori editado por um Estado 

omnisciente, mas como a síntese de múltiplos 

interesses extremamente diversos e muitas vezes 

adversos, os da sociedade civil. Neste sentido, as 

atividades da sociedade civil, atividades privadas, estão 

necessariamente ao serviço do interesse geral30.  

No Brasil temos que recordar que em meados dos anos 1990, 

com a presidência de “FHC” (Fernando Henrique Cardoso, Partido da 

Social Democracia Brasileira, 1995-2002), o Estado passou por 

várias transformações associadas à doutrina chamada “social-

liberal”. Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Reforma do 

Estado (1995-1998) e principal idealizador da reforma social-liberal 

do Estado brasileiro durante a presidência FHC, afirma:  

No capitalismo contemporâneo as formas de 

propriedade relevantes não são apenas duas, como 

geralmente se pensa, e como a divisão clássica do 

Direito entre Direito Público e Privado sugere - a 

propriedade privada e a pública -, mas são três: (1) a 

propriedade privada, voltada para a realização de lucro 

(empresas) ou de consumo privado (famílias); (2) a 

propriedade pública estatal; e (3) a propriedade pública 

não-estatal, que também pode ser chamada de não-

governamental, não voltada para o lucro, ou 

propriedade do terceiro setor 31
.  

A fundação de Conselhos paritários, com o objetivo de 

partilhar entre atores estatais e não estatais a gestão de algumas 

políticas públicas no Brasil, está associada, entre outros 

instrumentos, à tentativa “social-liberal” de libertar o Estado de 

parte das responsabilidades ligadas às políticas sociais, apoiando-se 

em organizações da sociedade civil para gerir de forma direta ou 

partilhada essas áreas consideradas de “propriedade não estatal”. 

Apesar da tentativa de Bresser-Pereira de diferenciar a doutrina 

 

30 WEERTS, L., Acteurs non étatiques et ordre politique. Quatre modèles théoriques de la « société 

civile », mimeo, Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 3, destacado e traduzido pelo autor. 
31 BRESSER-PEREIRA, L.-C., “Uma reforma gerencial da administração pública”, mimeo, 1996, 

p. 14, destacado pelo autor. 
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social-liberal da neoliberal32, as duas doutrinas têm esse ponto em 

comum: defendem o retrocesso e a isenção de responsabilidade do 

Estado nos assuntos que não são do interesse direto de quem 

opera, povoa ou controla o mesmo; e isto é realizado através de um 

cálculo e de uma manipulação de interesses, tal como a descrita 

pelo filósofo francês Michel Foucault no Nascimento da Biopolítica.  

 

Realmente, o que acontece é uma tentativa de desqualificação da lógica política para 

passar exclusivamente para uma administração governamental (ou policial) dos interesses, 

típica da sociedade de controlo e da razão do Estado mínimo, de um modelo de estado 

mercado-centrado. 

 

Este fenómeno não é do todo novo: foi iniciado nos anos 1990 

e coincidiu, no Brasil e em toda a América Latina, com um momento 

de institucionalização dos regimes democráticos novos. No entanto, 

o movimento de externalização das principais políticas sociais e, 

principalmente das que centram a sua atenção na defesa dos 

direitos humanos, mostra-se todos os anos mais consolidado. 

Realmente, a governamentalidade neoliberal, principalmente através 

de processos de avaliação confusos33, leva as administrações 

públicas a desfazerem-se, sempre que possível, das tarefas que não 

interessam diretamente ao mercado. 

Em 1992, os norte-americanos Ted Gaebler e David Osborne 

construíram um conjunto de conselhos para incitar os governos a 

adotar a arte neoliberal de governar, explicando que era necessário 

“reinventar o governo” e indicando “como o espírito empresarial 

está a transformar o setor público”34. Os dois autores expõem no 

livro os dez mandamentos da cultura empresarial que, segundo eles, 

 

32 Segundo Bresser-Pereira, “No plano econômico a diferença entre uma proposta de reforma 

neoliberal e uma social-democrática ou social-liberal está no fato de que o objetivo da primeira é 

retirar o Estado da economia, enquanto que o da segunda é aumentar a governança do Estado, é 

dar ao Estado meios financeiros e administrativos para que ele possa intervir efetivamente sempre 

que o mercado não tiver condições de estimular a capacidade competitiva das empresas nacionais e 

de coordenar adequadamente a economia” (BRESSER-PEREIRA, L.-C., “Uma reforma gerencial da 

administração pública”, mimeo, 1996, p. 2) 
33 Para saber mais sobre o carácter irracional dos processos de avaliação unidos à 

governamentalidade neoliberal, ler o excelente ensaio de Abelheuser, Gori e Sauret: ABELHAUSER, 

A., GORI, R., SAURET, M.-J., La folie Évaluation. Les nouvelles fabriques de la servitude, Éditions 

Mille et Une Nuits, Paris, 2011.  
34 GAEBLER, T., OSBORNE, D., Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is 

Transforming the Public Sector, Addison-Wesley, Reading (MA),1992. 
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deviam ser seguidos numa nova gestão pública (New Public 

Management ou Novo Gerencialismo Público). Estes autores têm a 

firme convicção de que aplicar os métodos empresariais na 

administração estatal é sinónimo de modernização da mesma:  

 

1) Competição entre os fornecedores de serviços públicos; 2) Transferência do 

controlo das atividades da burocracia à comunidade; 3) Avaliação dos órgãos 

governamentais centrada nos seus resultados e não nos insumos; 4) Orientação da 

ação governamental por objetivos em vez de por regras e regulamentos; 5) 

Redefinição dos utilizadores como clientes, dando-lhes opções (concorrência entre 

serviços); 6) Foco na prevenção dos problemas; 7) Prioridade ao investimento na 

produção dos recursos e não nos insumos; 8) Descentralização da autoridade, 

promovendo a gestão com participação; 9) Preferência pelos mecanismos de 

mercado em vez de soluções burocráticas; 10) Articulação dos setores públicos, 

privado e não-governamental em ações conjuntas.  

 

Estes mandamentos mereciam por si mesmos uma análise 

detalhada, mas o presente trabalho tem outro objetivo que o 

comentar a “filosofia” do New Public Management. Devemos 

observar que encontramos nessas novas regras todo um conjunto 

de conselhos para impor a “forma empresa” à administração pública 

e a um “setor público não-governamental”, como se estes 

estivessem orientados a conseguir um benefício, como se não 

tivessem que ter em conta na sua atuação nenhuma preocupação 

de ordem política. No final, defende-se alguma despolitização dos 

setores públicos, “estatal” e “não estatal”, para os restringir a meros 

fornecedores dos serviços que o mercado não consegue produzir 

através da lógica do benefício e das mudanças de mercadorias.  

Também podemos perceber que os 10 mandamentos têm uma 

relação com a definição da propriedade pública não estatal descrita 

na reforma da administração pública brasileira por Luiz Carlos 

Bresser Pereira, e sem dúvida alguma poderíamos encontrar outros 

exemplos idênticos no resto da América Latina e da Europa. É um 

facto de que as ONGs (“setor público não-governamental”) são 

consideradas protagonistas da nova gestão pública. Por outro lado, 

nem toda a área governamental é suscetível de ser gerida pelo 

“terceiro setor”: apenas a área social, cuja lógica é contrária à lógica 

do mercado porque não se sustenta a partir do benefício, mas sim a 

partir da despesa, que é exatamente o contrário. Pierre Bourdieu 
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chamava a esta área específica da gestão estatal “a mão esquerda 

do estado”: 

(...) assistentes sociais, educadores, magistrados e, 

também, cada vez mais, docentes e professores 

primários. Eles constituem o que eu chamo de mão 

esquerda do estado, o conjunto dos agentes dos 

ministérios ditos “gastadores”, que são o vestígio, no 

seio do Estado, das lutas sociais do passado. Eles se 

opõem ao Estado da mão direita, aos burocratas do 

ministério das Finanças, dos bancos públicos ou 

privados e dos gabinetes ministeriais35
.  

Vítimas da coincidência, na América Latina, da desestruturação 

do welfare state e, em parte, da própria restauração de regimes 

democráticos liberais, as ONGs mais politizadas, ligadas mais 

visceralmente à defesa dos direitos humanos, consideravam a 

oportunidade de uma contribuição direta ou indireta na gestão da 

área pública como uma vitória política. Talvez menos nítido nas suas 

manifestações, na Europa, o fenómeno parece ter coincidido com a 

conquista do poder por partidos social-democratas nos anos 1980 e 

1990, possivelmente contribuindo para a progressiva transformação 

dos mesmos em partidos social-liberais (Labour Party no Reino 

Unido, Parti Socialiste na França, etc.). Nos dois casos, em relação à 

sua participação cada vez maior na gestão pública, as ONGs mais 

ligadas à defesa dos direitos humanos foram, na nossa opinião, 

vítimas de uma illusio, no sentido bourdieuniano, o que significa 

“estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a 

pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena 

jogar”36. 

Num trabalho recente, chegámos a estudar de que forma a 

participação das ONGs de defesa dos direitos humanos em 

Conselhos de gestão paritários apenas constitui um marché de 

dupes (engano, ilusão) que reveste a forma da arena política para 

melhor esvaziar a possibilidade de expressão do conflito político-

ideológico e reduzir substancialmente o poder da militância e de 

mobilização popular que tais ONGs tradicionalmente representavam:  

 

35 BOURDIEU, P., Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal, Jorge Zahar, Rio de 

Janeiro, 1998, p. 10. 
36 BOURDIEU, P., Razões Práticas. Sobre a teoria da ação, Papirus, Campinas, 2011 (1994), p. 139. 
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a tendência natural dessas novas institucionalidades é 

que se minimizem as capacidades de representação 

popular das organizações da sociedade civil, 

enfraquecendo a qualidade da contribuição das 

mesmas na emissão de normas e reformas efetivas 

capazes de modificar substancialmente as políticas 

públicas em pauta. A observação do funcionamento 

interno dos Conselhos paritários leva quase sempre ao 

mesmo constato: os membros governamentais tentam 

impor a pauta governamental, legitimando-a através 

da consulta técnica (ou simples caução moral) das 

organizações da sociedade civil, e os membros não 

governamentais penam em impor uma pauta 

importante, a não ser às margens ou nos silêncios das 

estratégias políticas governamentais37
. 

A maior parte das vezes, para compor os Conselhos são 

escolhidas as mesmas organizações, tendo como base o 

reconhecimento da sua competência técnica. Por exemplo, as 

associações estatais de defesa dos direitos humanos estão 

normalmente integradas nos Conselhos de segurança pública e os 

Conselhos de direitos humanos. Nos Conselhos de defesa dos 

direitos dos menores de idade do Brasil, as organizações estatais 

CEDECA (Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente) e as sessões estatais da OAB (Organização dos 

Advogados do Brasil) aparecem como atores imprescindíveis no debate Os 

Conselhos paritários, dando, inclusive, oportunidades reais de 

participação das ONGs nas políticas públicas em questão, guardam 

na sua essência as ferramentas para neutralizar e alienar 

politicamente as ONGs38, que acabam por ter de se subordinar a 

uma lógica gerencial de regulação.  
 

37 DELUCHEY, J.-F., “A sociedade civil organizada e a administração governamental dos interesses: 

o exemplo dos conselhos paritários”, Revista Estudos Políticos, N.5, 2012/02, p. 85. Acessível 

online: http://revistaestudospoliticos.com/wp-content/uploads/2012/12/5p77-101.pdf. Ler 

também DELUCHEY, J.-F., Sécurité Publique et Ordre Démocratique. L’État du Pará, Tese de 

doutoramento, Université de la Sorbonne Nouvelle, Institut des Hautes Études de l’Amérique latine 

(IHEAL-Paris III), orientador: Hubert Gourdon, 15 de novembro de 2000, p. 383-400.  
38 Para uma definição do conceito de alienação, recorremos à reflexão desenvolvida pelo filósofo 

alemão Hartmut Rosa no seu livro Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late-

Modern Temporality, publicado na sua versão inglesa em 2010 nas edições Summer University 

Press. No nosso caso, referimo-nos à publicação francesa do livro. ROSA, H., Aliénation et 

accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, La Découverte, Paris, 2012. Teórico 

crítico, herdeiro da Escola de Frankfurt, Hartmut Rosa expõe o seguinte: “Para o jovem Marx, uma 

quíntupla alienação do homem resultava do modo de produção capitalista: alienação em relação às 

suas ações (no trabalho), aos seus produtos (às coisas), à natureza, aos seres humanos (ao  
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O reconhecimento da fragilidade de expressão do discurso não-governamental em relação 

ao poder executivo, bem como o seu confinamento em questões meramente técnicas ou 

pontuais, tem como consequência que os Conselhos paritários, deliberativos ou não, 

acabem por se converter em espaços que contribuem para a desqualificação política das 

ONGs de defesa dos direitos humanos ou, no mínimo, para uma clara redução do seu 

protagonismo político.  

 

No caso dos Conselhos consultivos, como é, por exemplo, o 

caso da maior parte dos Conselhos Estatais de Direitos Humanos no 

Brasil, a alienação política é ainda mais sensível. O trabalho dos 

conselheiros consultivos consiste em emitir diretrizes suscetíveis de 

orientar as decisões políticas dos órgãos competentes, em criar um 

espaço permanente e institucional de reivindicação da sociedade civil 

junto do governo, bem como, muitas vezes, em servir de mediador 

em diferentes conflitos relacionados com os direitos humanos sendo, 

desta forma, um filtro cuja função principal é a de amenizar os 

confrontos entre o governo e a sociedade civil em relação à 

publicação de graves denúncias sobre violações dos direitos 

humanos pelo Estado. O valor da participação das ONGs nessas 

áreas de gestão é finalmente determinado através da manipulação 

governamental dos interesses, e quase sempre acaba por consolidar 

a alienação política dos atores da sociedade civil organizada em 

relação à lógica governamental.  

Os próprios produtos políticos da atividade das ONGs nestes 

conselhos paritários acabam por ter um valor político muito menor 

do que o esperado. Num recente trabalho de investigação sobre as 

decisões do Conselho Estatal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Estado do Pará (Amazónia, Brasil), descobrimos o 

seguinte:  

(...) ao fazer uma análise mais aprofundada das 

resoluções do Conselho, verifica-se que a grande 

 

mundo social) e, finalmente, em relação a si próprio. [...] Como todos bem sabemos, o conceito ou 

o “verdadeiro significado” de “alienação” nunca foram claramente definidos no discurso social, 

levando até os marxistas ortodoxos a abandonar completamente a noção. [...] O centro do conceito 

de alienação que entendo utilizar reside na relação eu-mundo: a alienação indica uma distorção 

profunda e estrutural das relações entre o eu e o mundo, a partir da qual um sujeito situa-se ou 

“localiza-se” no mundo” (p. 114-115, tradução do autor). Mais à frente, Harmut Rosa concretiza um 

pouco mais o seu pensamento e será nessa aceção que uso, no presente trabalho, o conceito de 

alienação, que seria “o sentimento de “não querer fazer realmente o que se está a fazer”, embora 

se atue livremente, segundo decisões próprias e vontade própria” (p. 123, tradução do autor).  
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maioria refere-se à organização do próprio Conselho e 

a sua integração em outras redes de políticas públicas 

tais como as conferências estaduais. Raras são as 

resoluções que emitem diretrizes que possam servir de 

fundamento normativo aos programas de atendimento 

aos direitos de crianças e adolescentes. Pode-se inferir 

que o Conselho delibera mais para promover 

encaminhamentos de conferências e de organização 

administrativa interna do que propriamente para definir 

orientações visando à promoção da política de 

atendimento 39
.  

Podemos ainda acrescentar que os fenómenos de 

profissionalização acelerada e de aumento da dependência financeira 

em relação aos governos, por uma série de fatores que não cabe 

analisar aqui, fizeram com que o controlo exercido sobre as ONGs 

fosse reforçado de forma significativa, reduzindo assim a sua 

capacidade de mobilização política. De facto, o fenómeno não é 

apenas latino-americano; também pode ser encontrado na União 

Europeia, como mostrado por Antoine Garapon:  

Como forma política organizando a coexistência 

humana, a razão neoliberal amplia a concorrência a 

todos os setores da atividade humana: na esfera 

mercantil, é claro, mas também em setores que 

parecem mais afastados desta [...]. Funciona da 

mesma forma no campo dos direitos humanos: as 

ONGs devem adotar um funcionamento muito próximo 

do setor concorrencial (marketing, estratégias 

complexas de comunicação, avaliação) de modo a 

“ganhar” processos de licitação e editais públicos ou 

privados. Um sistema global que copia o mercado 

estrutura-se progressivamente, o qual se apóia, de um 

lado, nas fundações que distribuem os fundos aos 

melhores projetos e, de outro lado, nas ONGs que 

necessitam desses financiamentos para sobreviver. 

Não é necessário dizer que isto terá consequências 

sobre a ação das mesmas, submetidas agora a uma 

lógica da oferta. Este pseudo-mercado humanitário 

(constituído principalmente de fundações norte-

americanas) passará a depender do mercado real, e 

especialmente das bolsas de valores. Desta forma, a 

distinção entre o sentido metafórico do mercado e sua 

existência real não é tão radical e não pode ser levada 

 

39 DELUCHEY, J.-F., HAMOY, A. C. B., Comentários sobre as Resoluções do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Pará, mimeo, 2013, p. 3. 
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até o final: existe sempre uma ligação entre o mercado 

como forma política e o mercado real 40
.  

Tendo como pano de fundo a lógica mercadológica, o Estado 

alarga os mecanismos da sociedade de controlo41, atingindo 

particularmente a sociedade civil organizada, e mais especificamente 

a defesa dos direitos humanos. Neste caso, a própria sociedade civil 

pode estar a conspirar involuntariamente para a sua desqualificação 

ideológica e, logo, para a sua saída do espaço político para integrar 

o espaço policial, abandonando o campo do conflito para integrar o 

da regulação ou da administração governamental dos interesses. 

Paulatinamente, as ONGs de defesa dos direitos humanos, pelo 

menos no Brasil, deixaram de enfrentar diretamente as escolhas 

governamentais através de uma supervisão crítica das ações do 

governo, da mobilização popular e da sua competência político-

ideológica na luta pela defesa dos direitos humanos. Desta forma, 

além da progressiva retirada do Estado da área da defesa dos 

direitos humanos, tudo indica que, nas arenas paritárias e através 

da gestão direta de programas públicos, os governantes ofereceram 

às ONGs uma posição para que nunca mais se levantassem 

politicamente e enfrentassem a lógica governamental neoliberal.  

4. OS DIREITOS HUMANOS: UMA SAÍDA POLÍTICA 

Abordar os direitos humanos consiste em fazer uma pergunta 

que não é tão simples como pode parecer, e que Jacques Rancière 

formulou da seguinte forma:  

 

“A Declaração dos Direitos diz que todos os homens nasceram livres e iguais. Agora surge 

este questionamento: Qual é a esfera de implementação desses predicados ”

42 

 

Fazer-se esta pergunta leva, acreditamos, a respostas 

cuidadas sobre o que está em jogo no governo dos direitos 

 

40 GARAPON, A., La Raison du moindre État, ..., p. 22-23, tradução do autor. 
41 Para uma reflexão consolidada sobre a “sociedade de controlo”, ler dois pequenos textos de Gilles 

Deleuze: “Controlo e devir” e “Post-scriptum sobre as sociedades de controlo”, em DELEUZE, G., 

Conversações 1972-1990, Ed. 34, São Paulo, 1992, p. 209-218 e 219-226. 
42 RANCIÈRE, J., “Who Is the Subject of the Rights of Man?”, …, p. 303: “The Declaration of Rights 

states that all men are born free and equal. Now the question arises: What is the sphere of 

implementation of these predicates?”. 
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humanos, ou seja, no modo como esses direitos são abordados 

pelos atores sociais que tentam pensar sobre a sua definição.  

Como dissemos antes, temos, de uma forma geral, duas vias 

possíveis para tratar as violações dos direitos humanos, seja para as 

ONGs, seja para os cidadãos, seja no esforço dos intelectuais em 

pautar o tema dos direitos humanos em estudos que possam refletir 

um compromisso claro em defesa da dignidade e da emancipação 

dos indivíduos. Uma via tem como objetivo dar atenção ao 

problema, outra considera principalmente o conflito.  

A via até hoje mais consolidada consiste em pensar nos 

direitos humanos como problemas de ordem técnica ou gerencial. 

Seguindo esta via, claramente unida à governamentalidade 

neoliberal, podemos considerar que os textos normativos sobre os 

direitos humanos, nas cartas constitucionais dos Estados-Nações e 

nos tratados internacionais (com as suas consequências em outras 

legislações e regulamentos infraconstitucionais e inclusive 

administrativas), servem de orientação para um horizonte comum 

supostamente pacificado, que poderá ser alcançado através de uma 

gestão competente e séria da área pública, com crescimento 

económico, com políticas públicas de qualidade e com um novo 

modo de governar fundamentado no par problema/solução e no trio 

eficiência/eficácia/efetividade.  

Apoiada no progresso das técnicas (inclusive jurídicas, 

económicas e sociológicas) e no consenso como vetores de saída 

coletiva para a “vida boa”, eu denominaria esta lógica como “lógica 

policial” (“O consenso é a redução da política à polícia”, disse 

Rancière43). Usando o ordenamento jurídico como um aparente guia 

político, esta lógica subentende que o consenso já foi alcançado, e 

que coletivamente seremos capazes, progressivamente, de alcançar 

uma era de direitos que todos poderão desfrutar na medida dos 

avanços da tecnologia e das nossas capacidades individuais e 

coletivas. Esta via corresponderia, de forma geral, ao polo descrito 

por Koerner que “identifica o direito como um sistema autónomo de 

normas, o qual tem uma relação mandatória com os sujeitos”44.  

 

 

43 Ver RANCIÈRE, J., Aux bords du politique, Éditions La Fabrique, Paris, 1998, p. 252. 
44 KOERNER, A., “Ordem política e sujeito de direito no debate sobre direitos humanos”, ..., p. 91. 
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Na lógica policial, privilegia-se uma abordagem dos direitos humanos a partir de uma 

reflexão global que envolve os conceitos de gestão, de políticas públicas, de direito(s), de 

multiculturalismo, de governança, de eficiência/eficácia/efetividade, de 

objetivos/metas/produtos, de avaliação e de “resolução de problemas ”; ou seja, como 

diria Slavoj Žižek, de “consenso pós-político ”. Expressão da biopolítica e da 

governamentalidade de cunho neoliberal, apoiada na nova gestão governamental e na 

manipulação governamental dos interesses, a primeira via apresenta-se como normativa, 

pacificadora e fundada na ciência e na técnica (supostamente objetivas e neutras).  

 

Em curso há décadas, com os resultados que já conhecemos, 

esta via parece estar a caminhar para a obsolescência, pois mostra-

se pouco suscetível de ir muito além dos direitos humanos que hoje 

em dia já estão garantidos. A negação de qualquer sentido que se 

possa atribuir aos conceitos de justiça e de igualdade também 

constitui um forte argumento para duvidar da capacidade de 

defender, de forma satisfatória, os direitos relacionados ao 

esgotamento das promessas de progresso económico e à dissimetria 

na distribuição de capitais (económico, social e cultural). O 

fenómeno crescente de judicialização do acesso aos direitos, bem 

como a substituição, na prática, da universalidade dos direitos 

humanos pela lógica do acesso universal a estes direitos também 

parecem indicar um movimento de retrocesso no desfrute efetivo 

dos direitos pelos cidadãos. 

Afinal, a gestão policial dos direitos humanos acaba por reduzir 

a dimensão universal dos mesmos a uma dimensão apolítica e 

falsamente universal. Como bem observa Slavoj Žižek:  

 

“o modelo secreto dos direitos humanos, hoje em dia [...] é o dos direitos dos animais. 

Porventura a lógica oculta da luta pelos direitos dos gays, pelos direitos étnicos, das 

comunidades marginalizadas etc., não é que os tratemos como espécies em extinção? ”

45.  

 

Esta falsa diferenciação, diz-nos Žižek, acaba por reforçar a 

ficção do consenso:  

(...) no momento em que introduzimos a “multitude 

florescente”, o que afirmamos de fato é o oposto, a 

Mesmidade subjacente que tudo permeia: (...) aqui a 

Sociedade não antagônica é o próprio “receptáculo” no 

qual há espaço suficiente para toda a multitude de 

comunidades culturais, estilos de vida, religiões, 

 

45 ŽIŽEK, S., DALY, G., Arriscar o impossível. Conversas com ŽIŽEK, Martins Fontes, São Paulo, 

2006, p. 175. 
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orientações sexuais... (...) Quando a díade antagônica 

é substituída pela notória “multitude florescente”, a 

lacuna obliterada [é] a lacuna antagônica entre Social e 

não Social, a lacuna que afeta a própria noção 

universal do Social 46
.  

Por isso, na visão do filósofo esloveno, esta visão (neo)liberal 

dos direitos humanos levaria a uma negação do próprio 

universalismo dos direitos humanos, visão que já foi defendida Karl 

Marx na Questão Judaica47.  

 

Aliás, os principais críticos da razão liberal que serve de pano de fundo a esta visão 

despolitizada e individualizada dos direitos humanos descrevem a conversão 

progressiva dos “direitos do cidadão ” em “direitos do homem ”, ou seja, dos 

direitos políticos em direitos humanitários (cuja dimensão política é esvaziada 

segundo a lógica do consenso pós-político). Entre estes críticos, o filósofo Giorgio 

Agamben mostra como as ONGs de defesa dos direitos humanos também se 

conformaram a esta visão “humanitária ” dos direitos e perderam o verdadeiro 

protagonismo político para finalmente enquadrarem-se nos dispositivos alienantes da 

governamentalidade neoliberal: 

 

A separação entre humanitário e político, que estamos 

hoje vivendo, é uma fase extrema do descolamento 

entre os direitos do homem e os direitos do cidadão. 

As organizações humanitárias, que hoje em número 

crescente se unem aos organismos supranacionais, não 

podem, entretanto, em última análise, fazer mais do 

que compreender a vida humana na figura da vida nua 

ou da vida sacra, e por isto mesmo mantêm a 

contragosto uma secreta solidariedade com as forças 

que deveriam combater48. 

Podemos ainda dizer mais: governar os direitos humanos a 

partir de uma visão animalesca das “espécies em extinção” acaba 

por fazer dos direitos humanos os direitos dos não humanos, como 

 

46 ŽIŽEK, S., Vous avez dit totalitarisme ? Cinq interventions sur les (més)usages d’une notion, 

Éditions Amsterdam, Paris, 2007, p. 237-239. 
47 Diz Marx: “nenhum dos supostos direitos do homem vai além do homem egoísta, do homem 

enquanto membro da sociedade civil; quer dizer, enquanto indivíduo separado da comunidade, 

confinado si próprio, ao seu interesse privado e ao seu capricho pessoal. O homem está longe de, 

nos direitos do homem, ser considerado como um ser genérico; pelo contrário, a própria vida 

genérica – a sociedade – surge como sistema externo ao indivíduo, como limitação da sua 

independência original. O único laço que os une é a necessidade natural, a carência e o interesse 

privado, a preservação da sua propriedade e das suas pessoas egoístas” (MARX, K., A Questão 

Judaica, 1843, p. 25). 
48 AGAMBEN, G., Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua I, Editora UFMG, Belo Horizonte, 

2012 (1995), p. 130. 
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bem disse Jacques Rancière no seu texto “Who Is the Subject of the 

Rights of Man?”,  

Ultimamente, esses direitos aparecem de facto vazios. 

Parecem não ser úteis. E quando não nos são úteis, 

fazemos o mesmo que fazem as pessoas caridosas com 

as suas roupas velhas. Damo-las aos pobres. [...] É 

desta forma, como resultado deste processo, que os 

direitos do homem se convertem nos direitos daqueles 

que não têm direitos, os direitos de seres humanos nus 

sujeitos a uma repressão desumana e a condições 

desumanas de existência49. 

Esta reflexão faz eco ao paradoxo insuperável da definição 

liberal dos direitos humanos, apresentado por Hannah Arendt no 

livro Origens do Totalitarismo:  

 

Se um ser humano perde o seu status político, deve, de acordo com as implicações dos 

direitos inatos e inalienáveis do homem, enquadrar-se exatamente na situação que a 

declaração desses direitos gerais previa. Na realidade, o que acontece é o oposto. Parece 

que o homem que nada mais é que um homem perde todas as qualidades que possibilitam 

aos outros tratá-lo como semelhante50.  

 

Retomando a diferenciação realizada por Hannah Arendt entre 

os direitos do homem (mera abstração) e os direitos do cidadão 

(relacionados com uma comunidade nacional específica)51, Jacques 

Rancière apresenta outra forma de abordar os direitos humanos: 

 

 

 

 

 

49 RANCIÈRE, J., “Who Is the Subject of the Rights of Man?”, …, p. 307: “Ultimately, those rights 

appear actually empty. They seem to be of no use. And when they are of no use, you do the same 

as charitable persons do with their old clothes. You give them to the poor. […] It is in this way, as 

the result of this process, that the Rights of Man become the rights of those who have no rights, the 

rights of bare human beings subjected to inhuman repression and inhuman conditions of existence”. 
50 ARENDT, H., Origens do totalitarismo, Companhia das Letras, São Paulo, 1989 [1949], p. 334. 
51 Para Hannah Arendt, “Não apenas a perda de direitos nacionais levou à perda dos direitos 

humanos, mas a restauração desses direitos humanos, como demonstra o exemplo do Estado de 

Israel, só pôde ser realizada até agora pela restauração ou pelo estabelecimento de direitos 

nacionais. O conceito de direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser humano em si, 

desmoronou no mesmo instante em que aqueles que diziam acreditar nele se confrontaram pela 

primeira vez com seres que haviam realmente perdido todas as outras qualidades e relações 

específicas – exceto que ainda eram humanos. O mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez 

de ser unicamente humano” (ARENDT, H., Origens do totalitarismo, …, p. 333). 
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“ou os direitos do cidadão são os direitos do homem –  mas os direitos do homem 

são os direitos da pessoa não politizada, são os direitos dos que não têm direitos, o 

que nada acrescenta –  ou os direitos do homem são os direitos do cidadão, os 

direitos referentes ao facto de ser cidadão deste ou daquele estado constitucional. 

Isto significa que são os direitos dos que têm direitos, o que leva a uma tautologia. 

Ou os direitos dos que não têm direitos ou os direitos dos que têm direitos. Ou um 

vazio ou uma tautologia [ …]. Há de facto uma terceira aceção, que vou apresentar 

da seguinte forma: os Direitos do Homem são os direitos dos que não têm os 

direitos que eles têm e têm os direitos que eles não têm ”

52 

 

Como exemplo, o filósofo cita as mulheres que, na revolução 

francesa de 1789, não tinham nenhum direito político reconhecido, 

mas que foram guilhotinadas por serem consideradas “inimigas da 

revolução”, tendo reconhecido neste ato o seu status de sujeito 

político. Assim, para simplificar (talvez abusivamente) esta terceira 

proposição do filósofo francês, poderíamos dizer que os direitos 

humanos são os direitos dos que não conseguem alcançar os 

direitos proclamados, e são os direitos dos que não têm esses 

direitos formalmente reconhecidos.  

Consideradas as objeções acima referidas, relativamente à 

ótica policial dos direitos humanos, uma saída reside em devolver a 

universalidade aos direitos humanos através de uma repolitização 

dos direitos humanos; ou seja, abordá-los a partir da ótica do 

conflito político e da expressão do “desentendimento”.  

Sob esta visão, é necessário reconhecer que não existe 

consenso, e que assim, pensar nos direitos humanos não passa da 

simples adesão a uma illusio. O conflito sendo o verdadeiro motor da 

história e o ethos de classe sendo o ethos mais profundamente 

enraizado no sujeito53, surgem desafios particulares para uma 

abordagem dos direitos humanos.  

 

52 RANCIÈRE, J., “Who Is the Subject of the Rights of Man?”, …, p. 302: “either the rights of the 

citizen are the rights of man – but the rights of man are the rights of the unpoliticized person; they 

are the rights of those who have no rights, which amounts to nothing – or the rights of man are 

the rights of the citizen, the rights attached to the fact of being a citizen of such or such 

constitutional state. This means that they are the rights of those who have rights, which amounts 

to a tautology. Either the rights of those who have no rights or the rights of those who have rights. 

Either a void or a tautology [...]. There is indeed a third assumption, which I would put as follows: 

the Rights of Man are the rights of those who have not the rights that they have and have the 

rights that they have not”. 
53 Para os sociólogos Bourdieu, Chamboredon e Passeron, “Entre todos os pressupostos culturais 

que o pesquisador corre o risco de aplicar em suas interpretações, o ethos de classe, princípio a 

partir do qual se organizou a aquisição dos outros modelos inconscientes, exerce uma ação da 

forma mais larvar e mais sistemática. [...] o sociólogo que não fizer a sociologia da relação à   
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Acreditamos que a saída coletiva para a “vida boa” deva passar 

pela política, ou seja, pelo ato de assumir que não existe consenso, 

e que todo o horizonte comum deve passar por um momento de 

superação do conflito a partir da exposição visível e assumida do 

próprio conflito – em especial através do “desentendimento”. Mais 

uma vez, o texto “Who Is the Subject of the Rights of Man?”, de 

Jacques Rancière pode ajudar a entender melhor o que está em 

jogo na inscrição dos direitos humanos: 

“O sujeito dos direitos é o sujeito, ou mais 

precisamente o processo de subjetivação, que 

preenche o intervalo entre duas formas de existência 

desses direitos. Duas formas de existência. Primeiro, 

são direitos escritos. São inscrições que apresentam a 

comunidade como livre e igual. Desta forma, não são 

apenas as qualidades de um ser não existente. [...] 

Também são parte da configuração do que é posto. O 

que é posto não é apenas uma situação de 

desigualdade. É também uma inscrição, uma forma da 

visibilidade da igualdade. Segundo, os Direitos do 

Homem são os direitos dos que fazem alguma coisa 

dessa inscrição, que decidem não apenas “usar” os 

seus direitos, mas também construir tal ou tal caso 

para dar poder a esta inscrição. Não consiste apenas 

em confirmar se a realidade confirma ou nega os 

direitos. O ponto é saber o que significa a confirmação 

ou a negação”54 

 

 

 

sociedade característica de sua classe social de origem correrá o risco de reintroduzir, em sua 

relação cientifica ao objeto, os pressupostos inconscientes de sua experiência primeira do social ou, 

mais sutilmente, as racionalizações que permitem a uma intelectual reinterpretar sua experiência 

segundo uma lógica que deve sempre alguma coisa à posição que ele ocupa no campo intelectual”. 

Ver BOURDIEU, P., CHAMBOREDON, J.-C., PASSERON, J.-C., Ofício de Sociólogo. Metodologia da 

pesquisa na sociologia, Editora Vozes, Petrópolis (RJ), 2007 [1968], p. 92. 
54 RANCIÈRE, J., “Who Is the Subject of the Rights of Man?”, …, p. 302-303, traduzido e destacado 

pelo autor: “The subject of rights is the subject, or more accurately the processus of subjetivization, 

that bridges the interval between two forms of the existence of those rights. Two forms of 

existence. First, they are written rights. They are inscriptions of the community as free and equal. 

As such, they are not only the predicates of a nonexisting being. […] They are also part of the 

configuration of the given. What is given is not only a situation of inequality. It is also an inscription, 

a form of visibility of equality. Second, the Rights of Man are the rights of those who make 

something of that inscription, who decide not only to “use” their rights but also to build such and 

such a case for the power of the inscription. It is not only a matter of checking whether the reality 

confirms or denies the rights. The point is about what confirmation or denial means”. 
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u seja, para que seja política, a saída a favor da defensa dos direitos humanos 

deveria tentar colocar em perspetiva a lógica policial e a lógica da igualdade55. 

Logo, urge realizar uma leitura, politicamente mais problematizada, do princípio de 

igualdade de todos. Isto implicaria finalmente deixar de lado o humano dos “direitos 

humanos ” para reinstaurar a problemática do cidadão universal56.  

 

Caso contrário, podemos ser levados a considerar como sujeito 

de direitos humanos apenas as vítimas da negação da humanidade, 

segundo a lógica das “espécies em extinção”. Afinal, corremos o 

risco de despolitizar os direitos humanos e abandoná-los ao campo 

da ética, ou seja, como bem resumiu Slavoj Žižek, “apelar a 

referências à oposição pré-política entre o Bem e o Mal”57, com as 

várias consequências que todos conhecemos (Jugoslávia, Iraque, 

Afeganistão, o tratamento dos imigrantes ilegais na Europa ou na 

América do Norte, etc.). 

Pelo contrário, politizar a abordagem dos direitos humanos 

significa promover a universalidade da cidadania, resgatar e discutir 

os conceitos de justiça e de igualdade, e provocar a expressão do 

“desentendimento” pelo confronto da lógica policial e da lógica da 

igualdade, com o objetivo de restaurar urgentemente o projeto 

democrático58, e do cidadão como sujeito político universal. 

Continuar a pensar e a governar os direitos humanos através da 

lógica gerencial ou policial, instaurar uma moratória ilimitada com a 

articulação dos direitos e das políticas públicas em nome de um 

consenso pós-político ilusório, apenas ajuda a fixar os direitos 

 

55 No texto “Política, Identificação, Subjetivação”, Jacques Rancière diz o seguinte: “o político é o 

encontro entre dois processos heterogéneos. O primeiro processo é o da governança que induz à 

criação de um consenso comunitário, através do qual se pressupõe a distribuição dos lugares, as 

suas hierarquias e as suas funções. Irei chamar a este processo de polícia. O segundo processo é o 

da igualdade. Este consiste num conjunto de práticas guiado pela suposição de que todo o mundo 

é igual e capaz de verificar esta suposição. O nome apropriado para este conjunto de práticas pode 

ser emancipação” (RANCIÈRE, J., Aux bords du politique, ..., p. 112). Tradução do autor. 
56 Em caso contrário, afirma Slavoj Žižek, corremos o risco de despolitizar os direitos humanos e 

abandoná-los no campo da ética: “deve apelar-se a referências à oposição pré-política entre o Bem 

e o Mal”. (ŽIŽEK, S., A suspensão política da ética, Fundo de Cultura Económica, Buenos Aires, 

2005, p. 198).  
57 ŽIŽEK, S., A suspensão política da ética, …, p. 198. 
58 Para Antoine Garapon, “O neoliberalismo obriga-nos a ultrapassar a simples invocação formal da 

democracia e dizer por que temos de preferir a democracia, argumentando os motivos pelos quais 

as instituições democráticas são superiores à ordem espontânea do mercado”. GARAPON, A., La 

Raison du moindre État. Le néolibéralisme et la justice, ..., p. 241, tradução do autor.  
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humanos no mármore de um edifício luxuoso de Nova Iorque, sem 

vida e sem esperança. 
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2 
A ABORDAGEM BASEADA EM DIREITOS 

O QUE É E COMO SE APLICA ÀS POLÍTICAS 

PÚBLICAS?  

 

Carlos Alza Barco 

Pontifícia Universidade Católica do Peru 

 

Resumen 

Este trabalho tem como objetivo proporcionar uma metodologia básica para 

compreender e implementar a Abordagem Baseada em Direitos (ABD). São 

apresentados os elementos básicos da ABD como uma ferramenta metodológica e 

um critério ético, para desenvolvimento e aplicação às políticas públicas através de 

cinco passos: delimitar a política pública, compreendendo o problema público que a 

política pública irá resolver e a solução alternativa encontrada; delimitar o direito 

(estabelecer as normas nacionais e internacionais, definir os direitos e os seus 

conteúdos); identificar as obrigações estatais; verificar os princípios transversais; e 

estabelecer os conteúdos específicos para verificar a ABD na política pública (a 

arquitetura institucional, as políticas e as estratégias, e os programas e projetos). É 

utilizado como exemplo a política da água e o saneamento no Peru. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As Nações Unidas solicitaram aos organismos financeiros 

internacionais que estes incorporem a Abordagem Baseada em 

Direitos (ABD) nos seus projetos; as agências de cooperação 

financiam projetos insistindo que as políticas públicas tenham ABD; 

e a academia em várias partes do mundo procura transmitir a 

ABD, ensinar e aplicar. Embora existam alguns aspetos básicas na 

sua constituição, que hoje são espaços de convergência, também é 

verdade que existem diferentes abordagens da abordagem, passo 

a redundância.  

Este documento procura proporcionar uma metodologia 

básica para compreender e aplicar a ABD, que possa servir a 

practitioners, ativistas, académicos e, principalmente, aos 

decisores públicos, que são o principal alvo da abordagem desde o 

início. A estratégia que aqui propomos é o resultado da nossa 

particular experiência na Defensoría del Pueblo do Peru, do 
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acompanhamento às instituições públicas no setor público peruano 

através da consultoria, e de reflexões e acompanhamento aos 

meus alunos e alunas nos cursos de graduação e pós-graduação 

em Ciência Política e Direitos Humanos na Pontifícia Universidade 

Católica do Peru. Desta forma, tem uma orientação mais prática do 

que teorética, não sendo por isso que deixa de ter apoio em 

reflexões e leituras académicas, que seria tedioso e inadequado 

desenvolver nesta publicação.  

Apresentarei primeiro o que entendo por abordagem de 

direitos, quais os seus elementos básicos, para depois terminar 

com algumas pistas de como aplicar a abordagem de direitos nas 

políticas públicas. Usarei para este efeito alguns exemplos, 

principalmente relacionados com o direito à água, e alguns direitos 

relacionados com as políticas de desenvolvimento e inclusão social 

no Peru. Não existem dúvidas de que é uma proposta em 

permanente construção e serão bem-vindas todas as críticas e 

contribuições que ajudem no seu aperfeiçoamento para torná-la 

numa ferramenta valiosa para os governos e para aqueles que 

fazem parte deles e, claro, para os seus cidadãos e cidadãs.  

Devo reconhecer a contribuição de dois competentes 

profissionais do direito, Bruce Barnaby e Gustavo Zambrano, na 

revisão e melhoramento da proposta metodológica; e Denisse 

Castillo, estudante de Ciência Política, e Augusto Arrasco, 

profissional do direito, pela sua colaboração na sistematização e 

edição do texto final. 

2. QUE É A ABD?  

A chamada “Abordagem de direitos”, conhecida 

originalmente como “Rights based approach”, deriva da literatura e 

da prática do desenvolvimento. Esta abordagem surgiu no início 

dos anos noventa, depois do final da Guerra Fria e ganhou uma 

maior relevância com a Cimeira de Copenhaga sobre o 

Desenvolvimento Social em 1995. Sob a forma de “reivindicação 

de direitos”, a abordagem de direitos tem sido um discurso 

permanente em países latino-americanos e em África, onde foi 

construída uma tendência nacionalista e anticolonialista para a 

definição dos limites para a dominação e o abuso.  
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A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao 

Desenvolvimento de 1986 foi um primeiro marco muito importante 

neste tema1. A Resolução 41/133 de 4 de dezembro do mesmo 

ano, que detalhava um plano para pôr em prática o direito ao 

desenvolvimento, gerou conflitos pela carga ideológica que parecia 

ter. Desta forma, os países industrializados recusaram-se a aceitá-

la porque a viram como uma imposição de apenas um lado para a 

resolução dos problemas relacionados com a dívida, eliminação de 

barreiras comerciais, promoção da estabilidade monetária e 

desenvolvimento científico e cooperação técnica2. Foi apenas 

depois da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena 

em 1993 que o princípio de indivisibilidade, interdependência e 

natureza não-hierárquica dos direitos começou a expandir-se. 

Apesar disto, na América Latina, a abordagem de direitos no 

desenvolvimento manteve-se mais marcada pelos então chamados 

direitos de primeira geração3.  

Foram as agências de cooperação para o desenvolvimento as 

que destacaram –nos anos noventa– esta abordagem, tanto nas 

suas práticas como nas suas relações com os Estados e com a 

sociedade civil, principalmente nos países em desenvolvimento, 

aos quais dão ajuda4. Grandes ONG’s como a Amnistia 

Internacional e as principais agências de cooperação para o 

desenvolvimento como o DFID incluíram este discurso com mais 

força, no início de 20005. Os direitos económicos e sociais foram 

retomando gradualmente a sua importância, colocando, no 

 

1 Cfr. ALSTON, P., “Making Space for Human Rights: The Case of the Rights to Development”, 

Harvard Human Rights Yearbook, Vol. 1, 1988; KÉBAM´BAYE, “Le droit au 

développementcomme un droit de l´homme”, Revue Internationale des droits de l´homme, vol. 

5, 1972; ARJUNSENGUPTA, “On the Theory and Practice of the Right to Development”, Human 

Rights Quarterly, vol. 24, 2002. 
2 Cfr. BROWNLIE, IAN, “The human right to development”, Human Rights Unit Ocasional Paper 

November, London: Commonwealth Secretariat. pág.12, 1989. 
3 Isto é explicável pela tendência autoritária dos governos em causa, que devido à atenção 

destes direitos, o assunto torna-se mais urgente. 
4 Cfr. NYAMU-MUSEMBI, CELESTE and ANDREA CORNWALL, “What is the “rights-based 

approach” all about? Perspectives from international development agencies.” IDS Working Paper 

234 Brighton, 2004. 
5 Cfr. DFID, Making Government Work for Poor People Strategies for Meeting the International 

Development Targets, London: DFID, 2001; DFID, Poverty: Bridging the Gap, London: DFID, 

2001. 
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entanto, uma maior ênfase na sua aplicabilidade, no final dos anos 

noventa e início de 2000. 

É no contexto desta discussão, que surge a chamada 

“Abordagem de Direitos”, que longe de ser mais do mesmo 

(reivindicação de direitos, teoria constitucional ou direito 

internacional dos direitos humanos), acaba por funcionar mais 

como um contexto conceitual para o processo de desenvolvimento 

humano que –do ponto de vista normativo– está baseado nas 

normas internacionais de direitos humanos e –do ponto de vista 

operacional– está orientado à promoção e proteção dos direitos 

humanos6.  

2.1. É uma ferramenta metodológica 

A ABD é uma ferramenta metodológica que utiliza o discurso 

da teoria constitucional e internacional dos direitos humanos, mas 

que por sua vez incorpora uma dimensão política na análise: a da 

decisão pública adotada através das políticas públicas do Estado, 

que se torna principal responsável pela vigência dos direitos e 

coloca o cidadão no centro de todas as decisões. 

No entanto, este contexto conceitual e metodológico não tem 

estado isento de dificuldades na sua implementação. Os 

instrumentos internacionais e as normas constitucionais são 

padrões, cuja aplicação, no momento de tomar decisões por parte 

da autoridade pública, necessita de processos de operacionalização 

que –em muitíssimos casos– ainda não foram conseguidos. A 

norma diz ao decisor que existe um direito que é de proteção 

obrigatória, mas não lhe diz em que consiste, qual é o seu 

conteúdo, nem quais são as ações que deve tomar para solucionar 

a sua tutela. Também não resolveu os trade-offs ou dilemas da 

decisão pública, expressos principalmente na priorização dos 

problemas a resolver ou das soluções alternativas: pouco 

orçamento para uma infinidade de problemas, perante uma 

infinidade de possibilidades de solução, num contexto de diversos 

intervenientes com diferentes interesses, visões e expectativas, 

muitas vezes, contraditórios.  
 

6 Cfr. ESCRITÓRIO DO ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS 

HUMANOS, “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de Derechos Humanos” Nova Iorque e 

Genebra: ONU, 2006. 
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Tendo em conta isto, e mesmo que não exista uma receita 

universal para a ABD, os organismos das Nações Unidas fizeram 

um esforço para definir esta abordagem, chegando a um acordo 

sobre um conjunto de atributos fundamentais7: 

 Quando as políticas e os programas de 

desenvolvimento são formuladas, o objetivo principal 

deve ser a realização dos direitos humanos. 

 Uma abordagem baseada nos direitos humanos 

identifica os cidadãos e as cidadãs como titulares 

destes, o conteúdo dos direitos, e os correspondentes 

titulares de deveres e de obrigações (Estado), visando 

reforçar as competências dos primeiros para 

reivindicar a sua vigência e dos segundos, para os 

cumprir ou criar condições para a sua vigência.  

 Os princípios e as normas contidos nos tratados 

internacionais dos direitos humanos devem orientar 

todo o trabalho de cooperação e programação do 

desenvolvimento em todos os setores e em todas as 

fases do processo de programação. 

2.2. É um critério ético para o desenvolvimento 

A ABD também é um critério ético, uma vez que é uma 

forma particular de assumir o papel do Estado e uma forma de 

acionar e mobilizar a maquinaria e o poder estatal para conseguir o 

desenvolvimento. Este modelo de desenvolvimento responde ao de 

expansão de capacidades ou liberdades proposto por Amaryta Sen, 

que foi formulado no relatório do PNUD em 1990, o mesmo que 

difere da abordagem de necessidades radicais ou básicas (needs-

based approach) e da abordagem utilitarista (cost-based analysis) 

nos critérios para adotar decisões de política pública8.  

Assim, a abordagem de direitos dá ao desenvolvimento a 

possibilidade de ultrapassar a mera criação de riqueza e garantir 
 

7 Ibidem.  
8 Cfr. EYBEN, ROSALIND (2004) “Donors, Rights-based Approaches and Implications for Global 

Citizenship: A Case Study from Perú”. Em: KABEER, N. (ed.) Meanings and Expressions of 

Citizenship, London: Zed Books; EYBEN, ROSALIND, “Internacional development organizations 

and rights based approaches”, presentation to “Rights and Power” workshop, IDS, November, 

2003; EYBEN, ROSALIND e RAMANATHAN, U., “Rights-based approaches to inclusive 

development: perspectives on the implications for DFID India”, mimeo, 2002. 
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mais recursos para servir grupos marginais como noção base do 

desenvolvimento. Por outras palavras, a ABD permite ultrapassar a 

abordagem assistencial da ajuda internacional e a focalização na 

infraestrutura e o fornecimento de bens e serviços, características 

típicas de uma abordagem baseada em necessidades, levando a 

que a pessoa humana deixa de ser um mero beneficiário dos 

programas, projetos e políticas públicas para ser um titular de 

direitos9. 

A ABD também oferece ao desenvolvimento a possibilidade 

de ultrapassar as análises puramente utilitárias que concentram a 

atenção onde os recursos chegam a um maior número da 

população, mesmo quando os problemas são menos sérios; ou a 

mera procura de impacto quantitativo, o que muitas vezes leva a 

decisões mais propensas à captura, eleição pública baseada em 

interesses eleitorais, entre outros vícios. Desta forma, a ABD dá 

prioridade à atribuição de recursos àqueles tipos de violação de 

direitos mais severos, apesar de apenas um número de pessoas 

serem afetadas, sem prejuízo de abordar violações menos graves 

que afetem um grande número de pessoas. Sem dúvida alguma, 

que a exigência de atenção é ainda maior quanto mais abrangente 

for. A pessoa humana deixa de ser aqui um consumidor ou 

utilizador, para passar a ser um cidadão que se apropria, exige e 

exerce os seus direitos10. Neste sentido, afirmei diversas vezes que 

a abordagem de direitos também implica uma posição ética em 

relação à ação do Estado e da sociedade. 

Sendo assim, a ABD é uma ferramenta transformadora das 

práticas do desenvolvimento que permite que as agências, 

governos, sociedade civil e organizações sociais modifiquem o seu 

foco e as suas ações. Assim, as agências de desenvolvimento 

destinam os recursos a áreas diferentes; os governos reveem as 

suas políticas públicas tornando-as mais participativas; a sociedade 

civil e as organizações sociais apropriam-se dos direitos, reclamam 

o cumprimento das obrigações estatais e assumem um trabalho 

proactivo na resolução dos problemas. Todos estes intervenientes 

 

9 Cfr. Amartya Sen, “Development as Freedom”. Nova Iorque: Knopf, 1998.  
10 CORNWALL, Andrea, Beneficiary, Customer, Citizen: Shifting Currents in Participation in 

Development. Brighton: IDS, 2002. 
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BENEFICIÁRIO 

Abordagem de 
necessidades 

CONSUMIDOR 

Abordagem 
utilitarista 

CIDADÃO 

ABD 

desenvolvem ações que permitem que as pessoas possam 

reconhecer e reivindicar os seus direitos estabelecidos como 

direitos humanos, em vez de se fixarem apenas nas necessidades 

que têm que ser satisfeitas. Passa-se do mero espaço de 

estratégias de desenvolvimento de satisfação de necessidades, 

prestação de serviços e criação de infraestruturas para uma 

compreensão mais profunda dos direitos, e portanto, de criação de 

cidadania11. Com este processo, também se produz a passagem 

“beneficiário - consumidor – cidadão”. O que implica um olhar 

diferente sobre os processos políticos, um olhar sobre os 

intervenientes, a promoção da sua participação e a apropriação de 

direitos. 

 

Gráfico 1. Evolução das abordagens das políticas públicas 

para promover o desenvolvimento humano. Elaboração: 

própria. 

 

3. QUAIS OS ELEMENTOS BÁSICOS DA ABD? 

Existe no mundo do desenvolvimento uma variedade de 

formas de entender e trabalhar com a ABD. Na tentativa de seguir 

uma metodologia para conseguir que este tipo de abordagem seja 

aplicada nas políticas concretas, seja mensurável e principalmente 

avaliável, é necessário definir os elementos básicos que a 

compõem: 

 

 

 

 

 

11 NUSSBAUM, MARTHA, “Nature, Function and Capability: Aristotle on Political Distribution”, Em: 

Oxford Studies in Ancient Philosophy, Supplementary, Volume 1, 1998, pág. 145-184; 

NUSSBAUM, MARTHA, “Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach”, Em: NUSSBAUM, 

MARTHA e SEN, A. (eds.) The Quality of Life, Oxford: Clarendon Press, 1993.  
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Quadro 1. Elementos básicos da ABD. Elaboração: própria. 

1. Definição do direito 

a. Identificação do direito 

b. Elementos do conteúdo do direito 

2. Obrigações do Estado 

a. Obrigação de respeitar 

b. Obrigação de proteger 

c. Obrigação de garantir 

d. Obrigação de promover 

3. Princípios transversais 

a. Princípio de igualdade e não discriminação 

b. Princípio de progressividade e não regressividade 

c. Princípio de participação cidadã na tomada de decisões 

d. Princípio de transparência e prestação de contas 

 

Também é necessário considerar que o ser humano é o 

centro da decisão pública e, portanto: (i) as decisões devem ser 

orientadas para conseguir a vigência e a garantia dos seus direitos 

e a melhoria progressiva da sua qualidade de vida; (ii) deve-se 

reconhecer a situação atual da vigência e aplicabilidade dos direitos 

relacionados com a política pública; e, (iii) estabelecer, de forma 

inicial, qual a brecha no cumprimento dos direitos (diferença entre 

a situação atual e as normas e indicadores de direitos humanos). 

Mas, como é que estes elementos constitutivos estão 

interligados? Previamente afirmámos que a ABD é uma forma 

particular de assumir o papel do Estado e de acionar e mobilizar a 

maquinaria e o poder estatal para alcançar o desenvolvimento. Se 

assim for, a ABD, para o caso das decisões estatais, é 

demonstrada na forma como as políticas públicas não só são 

implementadas e avaliadas, mas também como são desenhadas. 

Ou seja, a ABD terá que fazer parte da forma como se faz uma 

política pública.  

Tendo em conta o anterior, os elementos da ABD serão 

articulados a partir daquilo sobre o qual se procura “aplicar”: 

utilizar a Abordagem em questão no momento de fazer políticas 

públicas. Como é que posso saber se a pessoa está realmente no 

centro? A resposta é muito complexa e é, precisamente, o objetivo 

deste trabalho, fazer um esforço por criar uma metodologia, que 
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pode sempre ser aperfeiçoada, mediante a qual se pode entender 

como utilizar a ABD em políticas concretas e avaliar a sua 

aplicação. 

Em linhas gerais, isto exige que no desenho da política sejam 

estabelecidas ações, mecanismos ou meios que evidenciem que o 

conteúdo de cada princípio não apenas está presente, mas que a 

sua presença é constante e permanente, com o objetivo de ser de 

alguma forma o espírito do que dá sentido à política como ligação 

com a atuação do cidadão.  

 

Gráfico 2. Elementos da ABD. Elaboração: própria. 

 

 

4. COMO APLICAR A ABD? 

Propomos cinco passos básicos para aplicar a ABD, tanto 

para formular uma política pública, como para uma análise de 

confirmação da existência da ABD numa política pública:  
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Quadro 2. Passos básicos para a aplicação da ABD nas 

políticas públicas. Elaboração: própria. 

4. Delimitar a política pública, compreendendo o problema público 

que a política pública irá resolver e a alternativa de solução 

selecionada. 

5. Delimitar o direito (estabelecer as normas nacionais e 

internacionais, definir os direitos e os seus conteúdos). 

6. Identificar as obrigações estatais. 

7. Verificar os princípios transversais.  

8. Definir os conteúdos específicos para verificar a ABD na política 

pública (a arquitetura institucional, as políticas e estratégias, e os 

programas e projetos). 

 

4.1. Delimitar a política pública a analisar 

O primeiro passo para aplicar a ABD é identificar e definir em 

que política pública será implementado e quais os elementos a 

serem levados em consideração na análise. Entenderemos aqui a 

política pública como um processo de decisão complexo, no qual 

interagem vários intervenientes, com o objetivo de resolver um 

problema público ou criar resultados valiosos para o cidadão ou 

para a comunidade. Esta será visível através de diversos 

instrumentos e dispositivos de política. 

Assim, usaremos como exemplo a “política da água e o 

saneamento” no Peru, enquadrada na política geral de gestão 

integrada dos recursos hídricos, e que está orientada a: reduzir as 

desigualdades de acesso e qualidade do serviço; alcançar a 

sustentabilidade financeira, técnica, social e ambiental; conseguir a 

eficiência em investimentos e operações, e incluir critérios de 

prevenção e gestão do risco na gestão. O Plano Nacional de 

Saneamento 2006-2015 “Água é Vida”, aprovado por Decreto 

Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA12, estabelece o padrão sobre as 

decisões do setor a cargo do Ministério da Habitação, Construção e 

Saneamento. A ele, é adicionada a Lei Geral de Serviços de 

Saneamento e as normas regulamentares aprovadas pelo 

organismo regulador SUNASS.  

 

 

12 Publicado a 19 de março de 2006 no jornal diário oficial “El Peruano”. 
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4.2. Definição dos direitos 

 

4.2.1. Identificação do direito a partir de normas 

internacionais e nacionais 

Os direitos humanos são interdependentes e estão 

interrelacionados, motivo pelo qual uma política pública pode 

afetar muitos direitos em simultâneo. O nível de complexidade da 

análise seria, em muitos casos, extremamente complexo, o que 

não impede que seja feita; de facto, é desejável que seja feita de 

forma progressiva. No entanto, cada política procura, 

principalmente, dar resposta a um problema público. Por exemplo, 

as políticas educativas visam tornar efetivo o direito à educação; 

as políticas de saúde, o direito à saúde; as de habitação, o direito à 

habitação; as políticas de saneamento, o direito à água potável; e 

assim para cada uma. Sem dúvida, estas últimas, por exemplo, 

também estão relacionadas com o direito à vida, à saúde, a um 

nível de vida adequado, entre outros. Desta forma, para efeitos da 

análise, é necessário começar com o direito mais diretamente 

relacionado com o problema público a resolver, e, claro, construir 

de forma progressiva a análise sobre os restantes direitos com o 

objetivo de conseguir a integridade dos mesmos. Isto, que pode 

parecer uma tarefa enorme, é precisamente um papel que o 

Estado deve desenvolver de forma progressiva.  

Se usarmos como exemplo a política da água e do 

saneamento, poderíamos dizer que é uma política de distribuição 

que procura que as pessoas alarguem a cobertura e melhorem a 

qualidade e sustentabilidade dos serviços da água potável, 

saneamento básico, tratamento dos esgotos e disposição sanitária 

de excrementos. Isto implica modernizar a gestão do setor do 

saneamento, aumentar a sustentabilidade e a qualidade dos 

serviços, bem como conseguir a viabilidade financeira das 

empresas prestadoras de serviços públicos de água e saneamento. 

Há alguns anos, o tema da água foi estudado apenas como 

um assunto dos serviços públicos domiciliários que gerava relações 

empresa – cliente (abordagem utilitarista). A aplicação da 

abordagem de direitos exige criar uma política pública pensando na 
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vigência de um direito que o sistema internacional tem vindo a 

recolher através de observações gerais e que vai tendo a sua 

derivação jurídica na jurisprudência. Tomemos, para análise, o 

direito à água como exemplo.  

4.2.2. Conteúdos do direito 

A ABD é uma ferramenta metodológica e ética que orienta a 

atenção dos decisores de políticas públicas para a promoção e 

proteção dos direitos humanos com os quais os Estados se 

comprometeram em proteger e respeitar. Assim, para cumprir esta 

tarefa é necessário verificar se a abordagem de direitos está 

incorporada nas políticas públicas, o que implica verificar se os 

conteúdos dos direitos foram desenvolvidos e tidos em conta nas 

decisões de política e no desenho institucional.  

O estabelecimento dos elementos do conteúdo do direito 

implica reconhecer em que consiste o principal direito que a 

política quer tornar vigente; ou seja, estabelecer o conteúdo 

operacional do mesmo, já que é na base deste que a ABD se vai 

tornar efetiva numa determinada política. Neste sentido, devem-se 

seguir os seguintes passos para alcançar este primeiro objetivo de 

delimitação:  

1. Identificar as normas dos direitos a partir dos instrumentos 

de direitos humanos nos quais estão reconhecidos 

Continuando com o mesmo exemplo, o direito à água deriva 

do seguinte grupo de instrumentos internacionais 

obrigatórios para o Peru: 

 O “Pacto Internacional de Direitos Económicos Sociais 

e Culturais” (1966) e a Observação Geral N° 15 do 

Comité de Direitos Económicos, Sociais e Culturais das 

Nações Unidas (2005), que reconhece, à luz dos 

artigos 11 e 12 do referido Pacto Internacional, que o 

direito humano à água potável implica “dispor de água 

suficiente, potável, aceitável, acessível e exequível 

para a utilização pessoal e doméstica… enquadra-se 

claramente na categoria das garantias indispensáveis 

para garantir um nível de vida adequado, 

principalmente, porque é uma das condições 

fundamentais para a sobrevivência”.  
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 O “Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em matéria de Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais” (1988), que reconhece o direito a 

viver num ambiente saudável e a contar com serviços 

públicos básicos. 

 A Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), que 

exige aos Estados Membros lutar contra as doenças e 

a desnutrição através do “fornecimento de alimentos 

nutritivos adequados e água potável saudável”. 

 A Resolução N° 64/292 da Assembleia Geral da ONU 

(2010), na qual se reconhece que “o direito à água 

potável e ao saneamento é um direito humano 

essencial para o pleno usufruto da vida e de todos os 

direitos humanos”, incitando os Estados e as 

organizações internacionais a “intensificar os esforços 

por proporcionar a toda a população um acesso 

económico à água potável e ao saneamento”. 

A nível nacional, mesmo que não esteja expressamente 

reconhecido na nossa Constituição Política, o direito à água é 

considerado como um direito constitucional de acordo com os 

artigos 3º e 55º da Constituição Política do Peru, bem como 

pela 4° Disposição Final e Transitória. Isto foi expressamente 

reconhecido pelo nosso Tribunal Constitucional em diversa 

jurisprudência, destacando:  

 Sentença recaída no expediente N° 06534-2006-

PA/TC de 15 de novembro de 2007 (Caso Santos 

Távara), na qual é estabelecido que o direito à água 

potável é um direito constitucional não enumerado e 

onde é delimitado o conteúdo deste direito através das 

seguintes diretrizes: 

o Representa um direito de natureza assistencial, 

cuja concretização corresponde 

fundamentalmente ao Estado. 

o A sua condição de recurso natural converte-o 

num elemento básico para a manutenção e 

desenvolvimento, não apenas da existência e 

da qualidade de vida do ser humano, mas 
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também de outros direitos elementares (saúde, 

trabalho, ambiente). Da mesma forma, incide 

sobre o desenvolvimento social e económico do 

país como elemento necessário para atividades 

agrícolas, mineiras, transporte, indústria, entre 

outros; tendo, por isto, um valor que deve ser 

privilegiado pelo Estado.  

o Reconhece-se que o Estado é obrigado a 

garantir: o acesso, a qualidade e o 

fornecimento de água; a ausência de algum 

destes atributos impede o usufruto do direito. 

 Sentença recaída no expediente N° 01573-2012-

PA/TC de 17 de julho de 2013 (caso: Asociación Pro 

Vivienda Las Lomas), na qual é estabelecido que o 

acesso à água potável não está sujeito à 

demonstração da existência prévia de um título de 

propriedade do lugar onde é solicitada a prestação do 

serviço, mas sim às necessidades existentes dos 

cidadãos; e, sob medidas razoáveis que permitam dar 

resposta à necessidade do serviço, de acordo com as 

normas mínimas de distribuição e qualidade da água.  

É necessário assinalar que a nível legal, o artigo III da Lei de 

Recursos Hídricos (2009) estabelece que “o acesso à água 

para a satisfação das necessidades primárias da pessoa 

humana é prioritário por ser um direito fundamental para 

qualquer uso, inclusive em épocas de escassez”. 

2. Identificar o conteúdo mínimo dos direitos 

Os conteúdos do direito serão identificados a partir de uma 

análise normativa específica do sistema de direitos humanos, 

que inclui tanto as normas nacionais como internacionais, 

bem como a jurisprudência atual13. Para isto, todos os 

instrumentos de direitos humanos que façam parte do 

ordenamento nacional e internacional devem ser revistos. 

 

13 Em relação aos instrumentos internacionais, devem-se considerar as Declarações dos órgãos 

internacionais que constituem fontes de direito na sua qualidade de costume internacional, os 

tratados ratificados e em vigor no Peru, as sentenças dos órgãos jurisdicionais aos quais o Peru se 

tenha submetido e as observações gerais e recomendações dadas por estes órgãos. 
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Vamos considerar estes quatro elementos do conteúdo dos 

direitos:  

 Disponibilidade, quando o cidadão necessite, o bem 

ou o serviço deve ser garantido.  

 Acessibilidade, quando o cidadão necessite, queira 

receber ou usufruir do bem ou do serviço, deve 

consegui-lo sem qualquer discriminação.  

 Qualidade, quando o cidadão recebe o bem ou o 

serviço, estes devem ter qualidade para o seu 

usufruto.  

 Adaptabilidade, é necessário ajustar a política à 

realidade social e cultural das pessoas ou das 

comunidades a quem se destina. 

Para continuar com o exemplo da delimitação do direito à 

água: 

 

Quadro 3. Delimitação do direito à água. Elaboração: própria. 

 Disponibilidade: o fornecimento de água à população deve ser 

contínuo e suficiente para utilizações pessoais e domésticas, que 

incluem entre outras: o consumo, o saneamento, a preparação de 

alimentos e a higiene pessoal e doméstica.  

 Acessibilidade: a água e as instalações e serviços de água devem 

ser acessíveis a todos e a todas, sem discriminação alguma. Isto 

implica quatro dimensões: 

o Acessibilidade física: deve estar ao alcance físico de todos 

os setores da população.  

o Acessibilidade económica: os custos e as despesas 

diretas ou indiretas associadas ao fornecimento de água 

devem ser acessíveis e não devem comprometer ou pôr 

em perigo o exercício de outros direitos reconhecidos no 

Pacto. 

o Sem discriminação: a água e os serviços e as instalações 

de água devem estar acessíveis a todos e a todas de 

facto e de direito, inclusive aos setores mais vulneráveis 

e marginalizados da população. 

o Acesso à informação: compreende o direito de solicitar, 

receber e transmitir informação sobre questões de água. 

 Qualidade: a água para utilização pessoal ou doméstica deve ser 

segura. Não pode ter micro-organismos ou substâncias químicas 

ou radiativas que possam ser uma ameaça para a saúde das 

pessoas. Além disso, a água deve ter uma cor, um cheiro e um 

sabor aceitáveis para uma utilização pessoal doméstica.  

 Adaptabilidade: o desempenho do serviço de água, o acesso e a 

qualidade do serviço devem ser os adequados às pessoas e aos 

grupos que tradicionalmente tiveram dificuldades para exercer 
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este direito, principalmente, mulheres, crianças, grupos 

minoritários, povos indígenas, refugiados, requerentes de asilo, 

deslocados internos, trabalhadores migrantes, presos e detidos. As 

comunidades nómadas e errantes têm direito à água potável nos 

seus locais de acampamento tradicionais e atribuídos.  

 

4.3. Identificação das obrigações estatais 

As ações, normas ou estratégias que os Estados utilizem 

devem ser medidas pelo seu impacto na proteção e promoção dos 

direitos dos seres humanos e não de acordo com critérios de 

eficiência de implementação das atividades. Assim, o Estado deve 

atuar garantindo os direitos humanos, incorporando a visão de que 

o eixo central é o ser humano e que o objetivo das suas ações é 

que homens e mulheres possam exercer plenamente os seus 

direitos. Desta forma, o próximo passo será identificar as 

obrigações do Estado. Embora não haja uma uniformidade na 

definição dos tipos de obrigações, usaremos a seguinte para fins 

metodológicos:  

1. Respeitar: exige que o Estado se abstenha de 

interferir, criar obstáculos ou impedir, direta ou 

indiretamente o exercício do direito, que –quando 

preste bens ou serviços públicos– realize as atividades 

ou a entrega de bens com uma boa qualidade.  

2. Proteger: os Estados estão obrigados a impedir que 

terceiros, quer sejam particulares, grupos, empresas, 

outras instituições ou quem atue em seu nome, 

menosprezem de alguma forma o usufruto do direito 

das pessoas. Isto inclui a aprovação de âmbitos e de 

entidades reguladoras adequadas, regras de 

aplicabilidade de cumprimento, adoção de medidas 

legislativas que impeçam que terceiros afetem o 

direito e os mecanismos de proteção e garantia 

judiciais que permitem sancionar e reparar as 

violações. 

3. Garantir: o Estado deve garantir que o titular do 

direito torna efetivo o direito nos casos em que não o 

pode fazer por si próprio com os meios ao seu 

alcance. A efetividade do direito pode ser realizada 
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pelo mesmo ou por terceiros privados sempre que o 

façam em nome ou sob controlo do Estado. No caso 

do fornecimento de bens e de serviços públicos, estes 

devem ser realizados de forma adequada e com uma 

boa qualidade.  

4. Promover: assume que o Estado adota as medidas 

para garantir a divulgação da informação adequada 

em relação às condições, formas, conteúdo e exercício 

do direito e facilite que os particulares e as 

comunidades exerçam o seu direito; que se reconheça 

o direito em grau suficiente no ordenamento político e 

jurídico nacional; e adotar estratégias e planos de 

ação. 

Em relação à identificação das obrigações do Estado, o 

trabalho não é apenas o de identificar quais são, mas também 

estabelecer com precisão quais são em relação a cada uma das 

dimensões ou elementos do direito identificado. Isto irá permitir-

nos ter as decisões concretas que o Estado deve adotar para 

satisfazer os diferentes conteúdos dos direitos.  

A seguir, continuando com o exemplo, detalhamos as 

obrigações estatais operativamente de acordo com o conteúdo do 

direito humano à água potável:  
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Matriz Nº 01. Definição operativa das obrigações estatais 

por elemento do direito à água. Elaboração: própria. 

CONTEÚDO 

DO 

DIREITO Á 

ÁGUA 

OBRIGAÇÕES DO ESTADO 

RESPEITAR PROTEGER GARANTIR PROMOVER 
D

I
S

P
O

N
I
B

I
L
I
D

A
D

E
: 

É proibida a 

concessão dos 

direitos de utilização 

da água a nível 

industrial em 

prejuízo dos direitos 

concedidos para o 

consumo humano 

(alimentação e 

higiene). 

Quando os serviços 

de água potável e 

saneamento forem 

fornecidos por 

particulares, as 

entidades 

competentes devem 

impedir que o 

fornecimento 

populacional seja 

menosprezado a 

favor de um grupo 

de interesse 

(indústria, 

exploração mineira, 

outros).  

Alargar de forma 

progressiva os 

serviços de 

saneamento 

seguros, 

principalmente às 

zonas rurais e 

urbanas 

desfavorecidas, 

tendo em conta as 

necessidades das 

mulheres e das 

crianças. 

Em áreas em 

que o 

fornecimento 

não é contínuo, 

fazer 

campanhas de 

informação em 

relação às 

medidas que 

estão a ser 

implementadas 

para conseguir a 

expansão do 

serviço. 

A
C

E
S

S
I
B

I
L
I
D

A
D

E
 

F
Í
S

I
C

A
 

As entidades 

públicas estão 

proibidas de 

contaminar as fontes 

de água ou destruir 

as infraestruturas 

como medida 

punitiva, bem como 

permitir que 

particulares realizem 

estas ações. 

Fornecer apoio às 

infraestruturas dos 

serviços de água 

potável e 

saneamento. 

Fiscalização das 

reservas de água e 

imposição de 

medidas punitivas 

efetivas em caso de 

contaminação. 

 

Mecanismos de 

resposta para as 

situações de 

emergência. 

Sempre que 

necessário, 

transmitir 

informação 

sobre os estados 

de seca e 

escassez hídrica, 

medidas 

adotadas pelas 

entidades 

públicas e 

recomendações 

para que a 

população as 

adote.  
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E
C

O
N

Ó
M

I
C

A
 

As entidades 

públicas estão 

proibidas de excluir a 

população do serviço 

de água potável e 

saneamento por 

razões de carácter 

económico, bem 

como permitir que 

terceiros excluam a 

população desses 

serviços pelos 

mesmos motivos.  

Quando os serviços 

de água potável e 

saneamento forem 

fornecidos por 

particulares, as 

entidades 

competentes devem 

aplicar mecanismos 

adequados para 

garantir que a tarifa 

pelo serviço de água 

potável é razoável de 

acordo com os 

rendimentos 

económicos da 

população. 

Definir a obrigação 

do titular dos 

serviços de água e 

saneamento de 

utilizar técnicas e 

tecnologias 

económicas 

apropriadas que 

permitam o acesso 

de toda a 

população a estes 

serviços de acordo 

com os seus 

rendimentos 

económicos. 

 

Garantir o acesso 

dos utilizadores 

(não proprietários) 

de habitações aos 

serviços de água e 

saneamento. 

Transmitir 

informação 

periódica em 

relação aos 

custos dos 

serviços de água 

e saneamento e 

aos mecanismos 

existentes para 

reclamar no 

caso do serviço 

ser muito caro. 

À
 I

N
F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

As entidades 

competentes estão 

obrigadas a entregar 

a informação relativa 

aos serviços de água 

potável e 

saneamento que 

qualquer cidadão 

solicite. 

Quando os serviços 

de água potável e 

saneamento forem 

fornecidos por 

particulares, as 

entidades 

competentes devem 

estabelecer 

mecanismos para 

que estes sejam 

obrigados a prestar 

toda a informação 

que qualquer 

cidadão solicite sobre 

estes serviços. 

Definir políticas de 

transparência e 

acesso à 

informação pública 

relacionada com os 

serviços de água 

potável e 

saneamento. 

Transmitir 

informação 

periódica à 

população em 

relação ao seu 

direito de acesso 

à informação 

pública 

relacionada com 

os serviços de 

água e 

saneamento e 

aos mecanismos 

legais existentes 

para proteger 

este direito. 
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N
Ã

O
 D

I
S

C
R

I
M

I
N

A
Ç

Ã
O

 

As entidades 

competentes estão 

proibidas de tomar 

medidas 

discriminatórias que 

afetem o direito à 

água potável e 

saneamento do 

cidadão ou permitir 

que terceiros tenham 

este tipo de práticas. 

Quando os serviços 

de água potável e 

saneamento forem 

fornecidos por 

particulares, as 

entidades 

competentes devem 

tomar medidas para 

evitar que estes 

particulares 

discriminem 

qualquer cidadão do 

acesso aos referidos 

serviços. 

Definir políticas que 

permitam 

identificar práticas 

discriminatórias 

que afetem o 

direito à água 

potável e 

saneamento do 

cidadão. 

Transmitir 

informação 

periódica sobre 

as práticas 

discriminatórias 

mais frequentes 

e os 

mecanismos 

legais dos 

cidadãos para 

proteger o 

direito à água 

potável e 

saneamento 

contra tais 

práticas. 

Q
U

A
L
I
D

A
D

E
 

As entidades 

públicas estão 

proibidas de 

contaminar os 

recursos hídricos ou 

a infraestrutura para 

prestar o serviço de 

água potável e 

saneamento ou 

permitir que 

terceiros façam essa 

contaminação. 

Quando os serviços 

de água potável e 

saneamento forem 

fornecidos por 

particulares, as 

entidades 

competentes devem 

tomar medidas para 

evitar que os 

primeiros 

contaminem os 

recursos hídricos ou 

afetem (por ação ou 

omissão) a 

infraestrutura com a 

qual este serviço é 

fornecido. 

Definir políticas que 

permitam garantir 

que qualquer uso 

dos recursos 

hídricos (consumo 

humano, potável, 

agrícola, industrial, 

mineiro, outros) 

seja feito sem 

violar as normas de 

qualidade 

ambiental. 

 

Definir políticas 

para que as 

atividades 

produtivas utilizem 

tecnologias 

adequadas para 

garantir a 

qualidade dos 

recursos hídricos. 

Transmitir 

informação 

periódica sobre 

o estado da 

qualidade dos 

recursos 

hídricos, das 

fontes de água, 

principalmente 

as afetadas e as 

medidas 

corretivas que 

são adotadas. 
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A
D

A
P

T
A

B
I
L
I
D

A
D

E
 

As entidades 

públicas estão 

proibidas de 

interferir de forma 

arbitrária nos 

sistemas 

consuetudinários ou 

tradicionais de 

utilização da água. 

Quando são 

entregues os direitos 

de utilização da água 

a particulares, as 

entidades públicas 

devem tomar 

medidas para evitar 

que os primeiros 

ponham em risco ou 

impeçam o acesso à 

água potável às 

populações 

tradicionais, de 

acordo com os seus 

usos e costumes. 

Definir políticas que 

permitam garantir 

que os usos e 

costumes da água 

por populações 

tradicionais sejam 

respeitados. 

 

Definir políticas que 

garantam que as 

populações em 

situação de 

deslocação forçada 

acedam aos 

serviços de água 

potável e 

saneamento. 

Transmitir 

informação 

periódica às 

populações 

indígenas e 

rurais 

principalmente 

informação 

sobre o seu 

direito à água 

potável e 

saneamento, de 

acordo com os 

seus usos e 

costumes.  

 

4.4. Princípios transversais 

Os princípios transversais da ABD são entendidos como 

contextos assentes pela comunidade internacional que 

estabelecem limites que devem ser respeitados no momento de 

adotar políticas de promoção e proteção dos direitos humanos. Por 

isso, estabelecem o que seria o alcance de aplicação da ABD e 

orientam a mesma utilização da Abordagem, entendida como 

ferramenta de “aplicação” dos direitos humanos. 

De acordo com as Nações Unidas14, os princípios que são 

transversais – e possíveis de se tornarem operacionais- ao 

exercício de qualquer direito são: (i) igualdade e não 

discriminação; (ii) progressividade e não regressividade; (iii) 

participação cidadã na tomada de decisões; e, (iv) transparência e 

prestação de contas. Não iremos desenvolver todo o seu conteúdo, 

pois para isso já existe uma ampla doutrina e jurisprudência, mas, 

para cada um, vamos listar um conjunto de aspetos que devem 

ser tidos em conta na sua verificação nas políticas públicas. 

A. Princípio de Igualdade e não discriminação 

Sob este princípio é importante: 

 Identificar os grupos em condições de vulnerabilidade. 

 

14 PNUD (2005), Los derechos humanos en el PNUD. Nota práctica. Nova Iorque, PNUD. 
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 Identificar se a política pública tem em conta a 

realidade e os direitos dos povos indígenas. 

 Definir claramente o papel da mulher nas políticas 

públicas e o impacto que os problemas e decisões têm 

sobre elas. 

 Definir claramente o papel das pessoas com 

orientação sexual diversa nas políticas públicas e o 

impacto que os problemas e decisões têm sobre elas. 

 Definir claramente o papel das pessoas com atividade 

limitada nas políticas públicas e o impacto que os 

problemas e as decisões têm sobre elas. 

 Definir claramente o papel das crianças, adolescentes 

e idosos nas políticas públicas e o impacto que os 

problemas e as decisões têm sobre eles. 

 Definir mecanismos para garantir a presença de todos 

os anteriores grupos nas políticas públicas.  

 Definir as estratégias, resultados, atividades, ações 

afirmativas ou medidas de proteção especial que 

permitam reduzir a desigualdade no cumprimento dos 

direitos destes grupos como parte de uma política 

social.  

 Definir os instrumentos ou as ferramentas 

desenvolvidas para melhor entender a situação destes 

grupos. 

 Garantir o envolvimento e a participação no processo 

de desenvolvimento destes grupos.  

 Garantir o desenvolvimento das suas competências 

para informar-se e reivindicar os seus direitos. 

 Definir mecanismos que ajudem a identificar e a 

reverter práticas discriminatórias que surjam na 

implementação de uma política.  

 Definir mecanismos que permitam incluir ações 

afirmativas ou medidas de proteção especial que não 

foram consideradas no desenvolvimento da política. 

 Desenhar indicadores que permitam medir a 

incorporação deste princípio e a redução das lacunas 

nestes grupos. 
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É importante mencionar que surgiram várias abordagens 

que, tendo em consideração o princípio de igualdade e não 

discriminação, e na procura de tornar mais visíveis os grupos 

historicamente discriminados ou que sofreram discriminação 

nos seus direitos, servem de orientação e referência para a 

tomada de decisões de política pública: 

 Abordagem de pobreza: torna visível nas decisões 

públicas os grupos que estão em situação de pobreza 

e pobreza extrema, e procura que sejam tidos em 

conta de forma prioritária nas políticas públicas. 

 Abordagem de género: promove a igualdade entre 

homens e mulheres, sem distinção de sexo ou 

orientação sexual. Em particular, protege os direitos 

das mulheres como grupo historicamente discriminado 

e torna evidente o impacto que as decisões de política 

pública têm sobre elas. 

 Abordagem geracional: considera que a idade não é 

um fator limitador para o usufruto dos direitos, 

propondo aproveitar as potencialidades e capacidades 

de cada uma das idades, dando mais ênfase ao 

cuidado da infância, da adolescência e o respeito pelo 

idoso.  

 Abordagem inclusiva ou de deficiência: fomenta que 

as pessoas com atividade limitada tenham igualdade 

de acesso a oportunidades de desenvolvimento e a 

espaços públicos como todos os cidadãos e cidadãs. 

As capacidades físicas não podem ser motivo de 

discriminação. 

 Abordagem intercultural: reconhece e valoriza a 

diversidade cultural e tem em conta as diferenças para 

conseguir a adequação das decisões públicas, 

permitindo o respeito, a proteção, a garantia e a 

promoção dos direitos dos povos nativos. 

 Abordagem ambiental: reconhece o carácter sistémico 

dos elementos que fazem parte da biosfera e procura 

que todas as decisões públicas estejam de acordo com 

a sustentabilidade entre gerações.  
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B. Princípio de Progressividade e não Regressividade 

Sob este princípio é importante:  

 Identificar claramente e priorizar quais os direitos que 

têm de ser garantidos por parte da atuação da 

entidade estatal.  

 Garantir que sejam estabelecidas medidas de respeito 

e garantia dos direitos a promover e proteger.  

 Garantir recursos suficientes para o estabelecimento e 

implementação de medidas de respeito e garantia dos 

direitos a promover e proteger. 

 Garantir que os programas em desenvolvimento 

atingem os seus objetivos.  

Por um lado, este princípio exige que os direitos sejam 

priorizados no momento de fazer a alienação dos recursos 

estatais; ou seja, é um limite à sua discricionariedade. Por 

outro lado, a obrigação de implementar de forma progressiva 

os direitos económicos, sociais e culturais proíbe que o 

Estado possa retroceder na sua implementação. Desta forma, 

não podem deixar de ser implementadas políticas de respeito 

e garantia dos direitos que já foram implementadas. Caso 

contrário, implicaria a restrição dos direitos e, como tal, 

passar pelo teste de razoabilidade correspondente. 

C. Princípio de Participação Cidadã 

Sob este princípio é relevante:  

 Identificar os principais intervenientes: titulares de 

obrigações, detentores de direitos, grupos em 

condições de vulnerabilidade e outros intervenientes 

como organizações da sociedade civil. 

 Definir espaços, momentos e mecanismos para 

garantir a sua participação no processo. 

 Garantir o envolvimento e participação das pessoas no 

desenho e implementação da política. 

 Promover o acordo, o diálogo e o acordo entre os 

diferentes intervenientes. 

 Desenvolver as competências dos detentores de 

direitos para reivindicarem os seus direitos a partir do 

exercício da participação cidadã.  
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 Desenhar indicadores que permitam medir a 

incorporação deste princípio. 

D. Princípio de Transparência e prestação de contas 

Sob este princípio é relevante:  

 Garantir a transparência e prestação de contas do 

processo de formulação das políticas públicas. 

 Garantir o estabelecimento das responsabilidades 

específicas sobre cada uma das obrigações. 

 Definir mecanismos e canais para ter acesso a 

informação sobre as decisões estatais.  

 Definir mecanismos e canais para fazer reclamações 

durante a implementação da política. 

 Desenvolver as competências dos detentores de 

obrigações para darem acesso à informação e 

responderem às reclamações. 

 Desenvolver as competências dos detentores de 

direitos para terem acesso à informação e fazerem 

reclamações. 

 Implementar mecanismos de responsabilização, 

responsabilidade e correção no aparelho 

governamental. 

 Desenhar indicadores que permitam medir a 

incorporação deste princípio. 

Também são propostas uma série de estratégias, destacando 

as seguintes: 

 Aumentar a consciência em relação aos direitos e 

responsabilidades, e desenvolver as competências dos 

detentores tanto dos direitos como das obrigações ao 

nível do governo central, regional e local. 

 Construção de relações entre os detentores de direitos 

e os detentores de obrigações através do trabalho em 

conjunto.  

 Aumentar os incentivos para a obtenção de melhores 

resultados por parte dos detentores de obrigações, 

educando as pessoas em relação aos seus direitos.  

 Fortalecer os mecanismos de prestação de contas 

centrais, regionais e locais.  
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 Reforçar as capacidades das instituições nacionais de 

direitos humanos, e conseguir que nelas sejam 

descritos os deveres com a maior clareza possível em 

todos os níveis de governo.  

 Garantir que as leis nacionais estejam em sintonia 

com as normas dos tratados internacionais de direitos 

humanos.  

4.5. Definir conteúdos específicos da política para 

verificar a ABD. 

O que é necessário analisar na política pública? Propomos 

que se estudem pelo menos quatro aspetos principais: 

 A estruturação do problema público a solucionar e as 

alternativas de solução (cujo centro deveria ser a 

pessoa); 

 A arquitetura institucional (o papel principal de 

coordenação e articulação de políticas, bem como a 

estrutura organizacional e as suas capacidades 

técnicas, de orçamento e recursos humanos);  

 As políticas e estratégias (objetivos, linhas de ação e 

táticas operacionais); e, 

 Os programas e projetos (que são as operações, 

regras e atividades conducentes à implementação da 

política e da estratégia). 

5. PARA CONCLUIR 

Existem muitas formas de ver o mundo, alguns vêem-no a 

partir de um ponto de vista conservador, outros liberal, outros a 

partir do crescimento económico, da infraestrutura ou da 

sustentabilidade ambiental. A ABD propõe uma nova forma de ver 

o mundo, e do Estado tomar decisões, ou seja, de fazer política 

pública e gestão pública. O que apresentámos, é um esforço para 

sistematizar operacionalmente o que tem sido uma tendência que 

avança de forma progressiva no mundo, para –esperamos– 

posicionar-se como uma ferramenta metodológica e também ética 

na forma como os governantes e decisores devem governar. Neste 

sentido, o esforço de vincular a academia com a experiência 

profissional no Estado deve continuar a ser uma rota pela qual 
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devemos transitar para melhorar o desenho e a implementação da 

ABD nos nossos países. Um processo que está em permanente 

construção. 
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Resumen 

A relação entre indicadores e direitos humanos veio para ficar. Este estudo explora 

os efeitos da utilização de indicadores nos direitos humanos e as suas implicações 

em relação à distribuição de poder. Como é que o ativismo dos direitos humanos 

muda para estes métodos quantitativos? Quem é que ganha e quem é que perde 

com esta escolha de técnica de governação? Quais são os riscos e as oportunidades 

que a mesma traz? 

 

1. INTRODUÇÃO: DIREITOS HUMANOS E 

INDICADORES NA AMÉRICA LATINA 

Na América Latina, o ativismo em direitos humanos viveu 

grandes transformações ao longo das últimas décadas. Como é 

sabido, o direito internacional dos direitos humanos serviu como 

pedra angular para resistir às ditaduras na região, e para criar 

transformações estruturais, no contexto da transição para a 

democracia. Nesta área, o direito internacional dos direitos 

humanos, e principalmente do Sistema Interamericano, foi 

fundamental para reagir às violações massivas dos direitos 

humanos na região1. O discurso foi usado estrategicamente pelos 

ativistas para alcançarem os seus objetivos: por vezes para 

pressionar diretamente os governos perante os tribunais nacionais; 

mas, muitas vezes, como um “bumerangue”, que era lançado pelo 

 

* O autor agradece a colaboração com investigação de María Angélica Prada. E-mail: 

rf.uruena21@uniandes.edu.co. 
1 Ver ABRAMOVICH, V. “De las violaciones masivas a los patrones estructurales: Nuevos 

enfoques y clásicas tensiones en el sistema interamericano de derechos humanos”, Revista Sur, 

vol. 6, 2009. 
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ativista nacional a nível internacional (por exemplo, na forma de 

uma ação jurídica perante o Sistema Interamericano ou o Sistema 

Universal), e que depois era devolvido para acertar na cabeça do 

governo nacional que originalmente vitimava2. Os direitos 

humanos eram então os últimos recursos para chegar à justiça – 

uma justiça negada por governos ditatoriais ou conflitos armados 

de carácter não-internacional. 

Com a queda das ditaduras na maior parte dos países da 

região, abre-se um espaço novo para o ativismo em direitos 

humanos. O direito internacional dos direitos humanos torna-se, 

assim, num limite externo dos processos de transição. Um 

exemplo claro deste papel são as decisões da Corte Interamericana 

em relação às leis de amnistia no Peru, que declararam “sem 

efeitos jurídicos” determinadas normas nacionais que concediam 

amnistias generalizadas3. 

De forma paralela a este novo papel, as transformações 

económicas e políticas da região, em conjunto com as democracias 

mais estáveis e poderes judiciais nacionais mais independentes, 

levaram a que o direito internacional dos direitos humanos fosse 

chamado não apenas para trazer justiça a vítimas de violações dos 

direitos civis e políticos, mas também para decidir sobre conflitos 

sociais de identidade e de distribuição de recursos: por exemplo, a 

Corte Interamericana é chamada a decidir sobre problemas de 

pensões4 ou sobre direitos LGBTI5.  

Pois bem, grande parte desta discussão foi tradicionalmente 

enquadrada na região como um problema de “justiciabilidade” dos 

direitos económicos, sociais e culturais6.  

 

2 Ver SIKKINK K; KECK, M Activists beyond borders, Cornell University Press, Ithaca, N.Y, 1998., 

SIKKINK, K “The Transnational Dimension of the Judicialization of Politics in Latin America”, em 

SIEDER, R., SCHJOLDEN, L., ANGELL A. (Eds.) The judicialization of politics in Latin America, 

Palgrave Macmillan, New York, 2005. 
3 Ver, por exemplo, ICtHR, Barrios Altos vs. Peru, Decisão de 14 Março 2001; IACtHR, La Cantuta 

vs. Peru, Decisão de 29 Novembro 2006, parágrafo 189. 
4 Ver IACtHR, Cinco Pensionistas vs. Peru. Decisão de 28 Fevereiro 2003. 
5 Ver Attala Riffo y niñas vs. Chile, Decisão de 24 Fevereiro 2012. 
6 Por exemplo,  PEREZ, L.E. “Es posible medir los derechos? De la medición del acceso a bienes y 

servicios a la medición del disfrute de los derechos?”, em Pilar Arcidiácono, Cesar Rodríguez 

Garavito, Nicolás Espejo Yaksic (eds.) Derechos sociales: Justicia, Política y Economía en América 

Latina, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colômbia, 2010. 
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Este ângulo tem alguns elementos úteis, pois permite 

integrar a riqueza da análise distributiva7 ao estudo do papel do 

direito internacional dos direitos humanos na nossa região. No 

entanto, a questão não é apenas perguntar como conseguir que as 

Cortes nacionais ou internacionais implementem normas de 

direitos humanos (sejam estas civis e políticas, económicas e 

sociais ou ainda culturais). De facto, a experiência com a discussão 

da “justiciabilidade” na região levou-nos a entender que, mais do 

que simples promessas que podem ser exigidas perante um juiz, 

os direitos humanos na América Latina são verdadeiros programas 

de governação: o discurso dos direitos humanos estrutura o 

sistema de saúde, de pensões, de prisões, o modelo económico de 

um Estado. O casamento é uma questão de direitos humanos, 

assim como as participações nos empréstimos hipotecários.  

Claramente, todos estes problemas têm, eventualmente, de 

passar por um tribunal: nacional ou, talvez, a Corte 

Interamericana. No entanto, os direitos humanos vão mais além. 

Realmente, o direito internacional dos direitos humanos vive a sua 

promessa de emancipação de uma forma mais real quando sai dos 

tribunais, e torna-se parte da estrutura discursiva da sociedade: 

parte do idioma vernáculo da governação da sociedade, que 

integra os direitos humanos em todas as suas interações (entre o 

poder público e os indivíduos, entre os particulares e as diferentes 

instituições do poder público nacional e internacional). Assim, 

pensar que o direito internacional dos direitos humanos acaba nos 

tribunais é mais uma expressão do liberalismo legalista que Trubek 

já pressentia nos anos setenta8. Pelo contrário, para além dos 

tribunais e do problema da “justiciabilidade”, a linguagem do 

direito internacional dos direitos humanos converteu-se numa das 

variáveis centrais na construção das políticas públicas – quer seja 

para que as políticas o respeitem, como para justificar as políticas 

públicas que potencialmente o vulneram.  

 

7 Para os elementos centrais ver  ADLER, M.D. Well-being and fair distribution: beyond cost-

benefit analysis, Oxford University Press, New York, 2012. 
8 TRUBEK D. M e GALANTER, M. “Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis 

in Law and Development Studies in the United States”, Wisconsin Law Review, vol. 1974, 1974. 
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Esta mudança em direção à governação coloca o direito 

internacional dos direitos humanos numa situação difícil: por um 

lado, a sua razão de ser centra-se em que os direitos são “trunfos” 

que devem ter a primazia sobre os outros interesses da 

sociedade9. Mas, por outro lado, o direito internacional dos direitos 

humanos é também chamado a servir como uma plataforma do 

desenho de políticas públicas, no qual a pergunta não é (e nunca 

foi) quem tem direito a algo, mas sim como distribuir recursos 

escassos, como priorizar as ações com valor jurídico igual; ou seja, 

como tomar decisões políticas usando uma linguagem jurídica. 

O direito dos direitos humanos adotou alguns dispositivos 

interpretativos que lhe permitem reagir a este desafio. Um dos 

dispositivos mais conhecidos na América Latina, desenvolvido para 

este efeito, é o chamado teste de razoabilidade ou 

proporcionalidade, no qual o intérprete considera a justificação de 

determinadas restrições aos direitos humanos (por exemplo, a 

liberdade ou a igualdade formal) para decidir se as mesmas 

implicam, de facto, uma violação do direito analisado. Para além 

dos detalhes dos diferentes testes (que são uma área de debate 

por si só10), o que é interessante para os nossos objetivos é que o 

direito dos direitos humanos desenvolveu mecanismos para 

cumprir o seu papel de plataforma de governação, sem ser 

necessário sacrificar o seu papel de referência jurídico não-

negociável. Assim, nesta nova fase que a América Latina vive, a 

estrutura da linguagem dos direitos humanos desenvolveu técnicas 

que lhe permitem cumprir o seu trabalho de governação, 

resolvendo problemas relacionados com a saúde, a educação, as 

prisões, etc., sem ser necessário sacrificar o papel de referente 

jurídico único que tinha durante a época das ditaduras. 

É neste contexto que surge a utilização de indicadores de 

direitos humanos na região. No seu papel de governação, os 

operadores do direito internacional dos direitos humanos (os 

juízes, os ativistas, os académicos) viram-se obrigados a 

familiarizar-se com técnicas interdisciplinares que permitam aos 

 

9 Esta é a ideia dos direitos como “trunfos”. Ver DWORKIN, R. Taking rights seriously, Harvard 

University Press, Cambridge, 1977 pág. 9. 
10 Ver ALEXY, R. “Constitutional rights, balancing, and rationality”, Ratio Juris, vol. 16, 2, 2003. 
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direitos humanos cumprir a sua função dupla, descrita 

anteriormente. Uma destas técnicas de governação é, 

precisamente, as ferramentas quantitativas de monitorização, 

como os indicadores. Assim, a utilização de indicadores no 

contexto dos direitos humanos cria uma relação de via dupla:  

Por um lado, a linguagem dos direitos humanos integra 

técnicas quantitativas para medir o cumprimento dos seus 

mandatos. De facto, parte do desafio com a governação através 

dos direitos humanos está relacionado com o facto de não ser 

suficiente estabelecer os direitos numa Constituição ou num 

tratado: também é necessário saber (ou pelo menos calcular) o 

nível de cumprimento desses direitos reconhecidos pela lei. Isto é 

verdade, principalmente, nos direitos económicos e sociais. Depois 

de tudo, as instâncias individuais de violações dos direitos civis e 

políticos parecem ser mais fáceis de entender diretamente, sem 

serem necessárias ferramentas quantitativas de análise. No 

entanto, a análise do conjunto das violações individuais, bem como 

o estado de cumprimento com os direitos económicos e sociais, 

sim que necessita de ferramentas quantitativas de medição. Assim, 

esta mudança apresenta alguma sensibilidade realista na qual, da 

mesma forma como no realismo norte-americano da primeira 

metade do século XX, os operadores jurídicos interessam-se por 

outras disciplinas, que permitem entender melhor o “direito em 

ação”. Como pode ser visto, a mudança para os indicadores de 

direitos humanos representa a realização do antigo sonho realista 

de ter mecanismos estatísticos que ajudem o juiz a tomar 

decisões11.  

Neste contexto surgem vários indicadores de cumprimento 

dos direitos humanos, que representam a proporção mais ampla 

de ferramentas quantitativas com as quais contamos atualmente, e 

que são usadas de forma sistémica por instituições internacionais 

de direitos humanos. Por exemplo, o Comité contra a Tortura 

recomendou que as Honduras desenvolvesse indicadores 

detalhados para monitorizar incidentes de violência entre 

 

11 Ver, por exemplo,  LLEWELLYN, K. N. “Some Realism About Realism--Responding to Dean 

Pound”, Harvard Law Review, vol. 44, 1930. 
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reclusos12. Da mesma forma, o Comité sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher elogiou a República Democrática 

Popular Lao por aumentar a proporção de mulheres na sua 

Assembleia Nacional13, o Comité de Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais pediu ao Reino Unido para reduzir as desigualdades na 

saúde em 10% antes de 2010, em termos de mortalidade infantil e 

de esperança de vida ao nascer14 e o Comité de Direitos Humanos 

recomendou à República Checa que adotasse indicadores para 

determinar se os objetivos de não-discriminação foram 

alcançados15. Em todos estes casos, os indicadores servem para 

determinar se um Estado está a cumprir ou não com as normas 

exigidas pelo direito internacional dos direitos humanos. 

Por outro lado, a utilização de indicadores por parte da 

comunidade de direitos humanos faz com que estes direitos 

possam ser mais facilmente integrados em outros métodos de 

governação e administração pública. De facto, o projeto de 

governação desenvolvido através dos direitos humanos é apenas 

um entre outros projetos semelhantes que são implementados em 

simultâneo na nossa região. Já nos anos noventa vimos a agenda 

neoliberal do desenvolvimento económico a competir (e por vezes 

a colaborar) com a agenda de governação através dos direitos 

humanos na América Latina16. Hoje em dia, a agenda da 

governação dos direitos humanos compete e coopera com outras 

agendas de desenvolvimento económico na região, de carácter 

mais intervencionista e dirigista17. Seja qual for o método paralelo, 

 

12 Ver CAT/C/HND/CO/1, par. 17. Fonte: ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS, Indicadores de 

derechos humanos: Guía para la medición y la aplicación, United Nations, New York and Geneva, 

2012. pág. 30 
13 Ver A/60/38, par. 85. Fonte: Ibidem. 
14Ver E/C.12/GBR/CO/5, par. 32. Fonte: Ibidem. 
15 Ver CCPR/C/CZE/CO/2, par. 16. Fonte: Ibidem. 
16 Ver DEZALAY Y., e GARTH, B.G. The internationalization of palace wars: lawyers, economists, 

and the contest to transform Latin American states, University of Chicago Press, Chicago, 2002. 

Na Colômbia, ver C. RODRÍGUEZ-GARAVITO, “Towards a sociology of the global rule of law field: 

neoliberalism, neoconstitutionalism, and the contest over judicial reform in Latin America”, em 

Yves Dezalay, Bryant Garth (eds.) Lawyers and the Rule of Law in an Era of Globalization, 

Routledge, New York, 2011. 
17Ver, por exemplo, TRUBEK D.M; COUTINHO, D. e SCHAPIRO, M. “Towards a New Law and 

Development: New State Activism in Brazil and the Challenge for Legal Institutions”, University of 

Wisconsin Legal Studies Research Paper, 1207, 2012. 
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a utilização de indicadores por parte dos direitos humanos facilita 

que sejam considerados por essa agenda paralela. Assim, por 

exemplo, os indicadores de direitos humanos facilitam que o Banco 

Mundial considere os direitos humanos nos seus projetos de 

financiamento18.  

Desta forma, a relação entre indicadores e direitos humanos 

é de carácter permanente, e é muito mais complexa do que 

parecia à primeira vista. Recentemente, várias organizações 

internacionais e governos nacionais decidiram desenvolver guiões 

práticos para a criação e utilização de indicadores19, os quais são 

úteis para os colaboradores, académicos e ativistas que procuram 

criar ou utilizar indicadores em algumas das suas duas funções 

referidas anteriormente. No entanto, um dos desafios mais 

importantes desta nova tendência é considerar os indicadores 

como uma tecnologia politicamente neutra, que surge para 

satisfazer uma necessidade específica da comunidade de direitos 

humanos. O objetivo deste estudo é mostrar como o oposto é 

verdadeiro: mais do que explicar a forma de criar ou utilizar os 

indicadores, este trabalho procura explorar os efeitos da utilização 

de indicadores nos direitos humanos, e as suas implicações em 

termos de distribuição de poder. Como é que o ativismo dos 

direitos humanos muda para estes métodos quantitativos? Quem é 

que panha e quem é que perde com esta escolha de técnica de 

governação? Quais são os riscos e as oportunidades que a mesma 

traz? 

Para explorar estas perguntas, este trabalho contextualiza, 

na sua primeira secção, o debate atual sobre os indicadores em 

termos gerais. Posteriormente, é mostrado como os indicadores de 

direitos humanos não são, de facto, uma solução específica para 

necessidades de ativismo em direito internacional dos direitos 

 

18 SANO H. e. MCINERNEY-LANKFORD, S. A, Human rights indicators in development: an 

introduction, World Bank, Washington, D.C., 2010. 
19 Ver ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS, Indicadores de derechos humanos:  Guía 

para la medición y la aplicación, cit. DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS; OFFICE OF 

THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, United Nations Rule of Law Indicators: 

Implementation Guide and Project Tools, United Nations, New York and Geneva, 2011. J. PARSON 

E OUTROS, Developing Indicators to Measure the Rule of Law: A Global Approach. A Report to the 

World Justice Project, Vera Institute of Justice, New York, 2008.  
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humanos, mas sim uma adaptação de uma ferramenta 

desenvolvida como resultado da mudança na forma de pensar 

sobre a relação entre o direito e o desenvolvimento económico. 

Posteriormente, este artigo analisa as implicações políticas sobre a 

utilização de indicadores de direitos humanos num determinado 

contexto: a política de deslocação forçada na Colômbia. 

Finalmente, na última secção são descritas as conclusões.  

2. OS INDICADORES E A GOVERNAÇÃO GLOBAL 

A utilização de indicadores aumentou nas últimas décadas. 

Os seus produtores e consumidores incluem organizações 

internacionais, como o Banco Mundial ou o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)20, organizações não 

governamentais como a Transparência Internacional21 e Freedom 

House22, bem como organismos estatais nacionais como o US 

Millennium Challenge Account e algumas cortes nacionais, como a 

Corte Constitucional da Colômbia23. Em direitos humanos, a 

utilização generalizada de indicadores é hoje em dia bastante 

comum24. A Organização das Nações Unidas (ONU) também fez 

uma mudança agressiva em direção à utilização de indicadores25, 

como também aconteceu no sistema Interamericano de Direitos 

Humanos26. Em termos gerais, a utilização de mecanismos 

quantitativos de governação é uma realidade, que cria mudanças 

importantes na forma como o poder global é exercido.  

Mas o que é um indicador? Um indicador pode ser definido 

como um conjunto de categorias de dados classificados, que 

 

20 UNDP, “Uso de Indicadores Para Exigir Responsabilidad En Materia De Derechos Humanos” em 

UNDP, Informe Sobre Desarrollo Humano 2000 (UNDP, New York: 2000). 
21 http://www.transparency.org 
22 http://www.freedomhouse.org/ 
23 Ver  URUEÑA, R. “Internally Displaced Population in Colombia: A Case Study on the Domestic 

Aspects of Indicators as Technologies of Global Governance”, em Kingsbury, B. ,DAVIS, K., ENGLE 

MERRY, S, e FISHER A. (Eds.) Governance by Indicators: Global Power through Quantification and 

Rankings, Oxford University Press, Oxford, 2012. 
24 Op. Cit. SANO. H e MCINERNEY-LANKFORD S.A.  
25 UN SECRETARY GENERAL. Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. UN 

Docs E/CN.3/2011/13, 2010.  
26 Ver COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Lineamientos para la elaboración 

de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y Culturales. Doc. 14. 19 

de Julho, 2008. 
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pretende representar o passado histórico ou o desempenho 

projetado de determinadas unidades de análise (como países, 

instituições ou outros participantes)27. Os indicadores são utilizados 

para representar realidades complexas através de dados 

simplificados e medição numérica, o que permite, aos responsáveis 

por tomar decisões a nível nacional e internacional, avaliar as 

diferentes situações e justificar as suas ações. Apesar de 

normalmente fornecerem dados quantitativos, em alguns casos 

baseiam-se em medidas qualitativas convertidas em informação 

numérica. Assim, o poder dos indicadores está na sua capacidade 

para se apresentar como informação objetiva e científica, mesmo 

que algumas ideias políticas e ideológicas subjazem a sua 

produção. 

Os indicadores têm vários efeitos na governação global, 

principalmente para a legitimidade no desenvolvimento de normas, 

nos processos de tomada de decisões e na produção de 

conhecimento. Podem ser utilizados por instituições para criar e 

atribuir recursos ou influenciar no comportamento de outros 

atores. Da mesma forma, os indicadores também podem ser 

utilizados para monitorizar o desempenho de um Estado ou de um 

organismo no interior de um determinado Estado. Os indicadores 

utilizados neste último cenário são conhecidos como "indicadores 

de governação”28, que estabelecem um vasto conjunto de normas 

para medir o desempenho de um determinado governo – por 

exemplo, o estado de direito, a estabilidade política e o controlo da 

corrupção29. Os indicadores de direitos humanos são um exemplo 

deste tipo, pois procuram medir a forma como os Estados (ou 

determinadas unidades no seu interior) exercem o seu poder em 

relação a um critério objetivo, que são as normas do direito 

internacional. 

Pois bem, os indicadores são importantes num mundo 

globalizado porque minimizam a carga do processamento de 

 

27 KEVIN E. DAVIS, B., e ENGLE MERRY, S. Indicators as a Technology of Global Governance, IILJ 

Working Paper 2010/2 Rev (revista em Agosto de 2011), 2011, pág. 1-58.  
28 Ver OMAN, C. e ARNDT, C., Uses and abuses of governance indicators, Development Centre of 

the OECD, Paris, 2006. 
29  ARNDT, C., “The Politics of Governance Ratings”, International Public Management Journal, 

vol. 11, 3, 2008, data da consulta 19 dezembro de 2012. 
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informação para o processo de tomada de decisões. Reduzem o 

tempo e o custo que as instituições de governação global 

necessitam para adquirir o conhecimento necessário para enfrentar 

todos os problemas globais. Isto faz com que a utilização de 

indicadores seja muito atraente tanto para os atores nacionais, 

como para os internacionais. No entanto, a existência de 

indicadores incoerentes pode criar confusão e contradições na 

tomada de decisões. Recentemente, o aumento na utilização de 

indicadores e a sua grande produção está a dar lugar a disputas a 

nível local e global, que por sua vez têm gerado exigências e 

perguntas em relação à responsabilidade derivada da sua produção 

e utilização. Estas exigências podem levar a um aumento da 

transparência na utilização de indicadores, e novos esforços para 

regular não apenas a sua criação mas também o seu uso30. 

Além disso, os indicadores como tecnologia de governação 

global permitem às instituições internacionais, tanto públicas como 

privadas, controlar o desempenho dos Estados em determinados 

aspetos – por exemplo, os direitos humanos. Esta função de 

controlo é, muitas vezes, bastante efetiva. Com frequência, os 

Estados dependem destas avaliações para ter acesso ao 

financiamento de instituições multilaterais ou são afetados por 

estas avaliações ao serem assinalados internacionalmente pela sua 

conduta ou pelas suas políticas públicas. Por este motivo, os 

Estados podem acabar por transformar ou adaptar a sua política 

económica ou social, com o objetivo de conseguirem classificações 

melhores. 

Como pode ser visto, a utilização generalizada de indicadores 

não implica apenas uma nova técnica de governação. A sua 

utilização também envolve importantes redistribuições de poder 

que merecem ser estudadas. A mudança dos métodos 

quantitativos de governação pode reduzir os espaços de influência 

disponíveis para aqueles que têm menos conhecimentos técnicos 

nos países em desenvolvimento31. De facto, a governação baseada 

 

30 Ver CASSESE, S., e CASINI, L. “Public Regulation of Global Indicators”, em Benedict Kingsbury, 

Kevin Davis, Sally Engle Merry, Angelina Fisher (eds.) Governance by Indicators: Global Power 

through Quantification and Rankings, Oxford University Press, Oxford, 2012. 
31 Ver  ARNDT, C. “The Politics of Governance Ratings”, Op. cit. 
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na informação pode dar poder às elites locais e transnacionais, já 

que estas têm os conhecimentos técnicos para desenvolver (e 

manipular) as ferramentas quantitativas de tomada de decisões.  

Por sua vez, a confiança nos indicadores pode criar algumas 

distorções no momento de partilhar os interesses e os valores 

sociais, já que pode favorecer alguns temas que são facilmente 

medíveis, em detrimento de outros que são mais difíceis de medir, 

mas que são de grande importância para os países em 

desenvolvimento. Os indicadores também podem transformar em 

dados qualitativos (por exemplo, o Estado de Direito32) temas que 

são difíceis de medir, o que simplifica os problemas que os países 

em desenvolvimento necessitam englobar em toda a sua 

complexidade e não apenas listas de verificação de boas práticas 

que têm forma, mas que não têm substância.  

No entanto, os indicadores também podem ser uma 

plataforma para solucionar problemas e dar voz aos que não são 

ouvidos: é através de dados quantitativos que alguns temas 

ganham visibilidade e são forçados a entrar na agenda política 

principal. Os indivíduos e os grupos que são radicalmente excluídos 

numa sociedade podem encontrar uma forma de se fazerem ouvir, 

garantindo um lugar nos sistemas quantitativos de governação e 

conseguindo fazer parte das estatísticas nacionais. Como exemplo, 

uma das realizações mais importantes do movimento que luta 

pelos direitos dos 3.000.000 de pessoas deslocadas para o interior 

da Colômbia, foi conseguir fazer parte da estatística como 

"deslocados internos pela violência" e não como "pobres 

urbanos33". No caso da deslocação forçada na Colômbia, o ativismo 

baseado em indicadores trouxe consigo não apenas subsídios e um 

maior bem-estar para os deslocados, mas também (e talvez de 

forma mais importante) a consciência de que uma tragédia 

 

32 Ver BOTERO, J.C., PONCE, A. e PRATT, C. “The Rule of Law Measurement Revolution: 

Complementarity Between Official Statistics, Qualitative Assessments, and Quantitative 

Indicators of the Rule of Law”, em BOTERO, J.C., JANSE, R. MULLER, S. e PRATT, C. (eds.) 

Innovations In Rule of Law, The Hague Institute for the Internationalisation of Law & The World 

Justice Project, The Hague/Washington DC, 2012. 
33 URUEÑA, R. “Internally Displaced Population in Colombia: A Case Study on the Domestic 

Aspects of Indicators as Technologies of Global Governance”, Op. cit. 
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humanitária está a acontecer perante os olhos de uma elite urbana 

que nem sempre a reconhece. 

3. OS INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS 

LOCALIZADOS NA HISTÓRIA DO DIREITO E 

DESENVOLVIMENTO  

Os indicadores de direitos humanos cumprem várias das 

características descritas anteriormente. No entanto, é importante 

realçar que esses indicadores não são o resultado de uma 

mudança no movimento dos direitos humanos. Pelo contrário, os 

indicadores de direitos humanos são, na verdade, uma adaptação 

de ferramentas quantitativas desenvolvidas no contexto da análise 

do desenvolvimento económico, e do papel desempenhado pelas 

normas jurídicas nesse contexto. Por este motivo, para explorar as 

implicações da utilização de indicadores nos direitos humanos, é 

importante localizar o surgimento dos mesmos no contexto das 

diferentes “fases” de pensamento sobre a relação entre o direito e 

o desenvolvimento económico. Esse contexto de origem irá 

permitir-nos entender melhor a promessa e os desafios da 

utilização de indicadores de direitos humanos.  

Pois bem, a ideia de medir a qualidade da administração 

pública ganhou notoriedade ao longo das últimas duas décadas, 

como demonstrado pela utilização de indicadores de direitos 

humanos, entre muitos outros. Apesar de ser difícil saber o 

número exato dos indicadores de governação atualmente utilizados 

(alguns autores dizem que há mais de cem indicadores em 

utilização34), parece bastante claro que a dependência neste tipo 

de tecnologias quantitativas de medição é cada vez maior, tanto a 

nível nacional como internacional35. No entanto, como Katharina 

Pistor demonstrou, os indicadores de governação não são um tema 

novo, nem surgiram com os indicadores de direitos humanos nos 

anos noventa. Desde o início da década de 70, as empresas 

privadas elaboraram indicadores de governação com o objetivo de 

 

34 BOTERO J.C. E OUTROS, “The Rule of Law Measurement Revolution: Complementarity Between 

Official Statistics, Qualitative Assessments, and Quantitative Indicators of the Rule of Law”, Op. cit. 

pág. 14. 
35 OMAN C. e ARNDT, C., Uses and Abuses of Governance Indicators (Paris: Development Centre 

of the OECD, 2006, pág. 23. 
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fornecer aos investidores ferramentas para a avaliação dos riscos 

na tomada de decisões: por exemplo, o Business Environment Risk 

Intelligence (BERI) foi compilado pela primeira vez em 1972, e o 

Guia Internacional de Risco País (ICRG) em 198036.  

Até à década de 90, estes indicadores eram na sua maioria 

indiferentes ao sistema jurídico, e certamente ignoravam a 

problemática dos direitos humanos. Claro que uma parte 

fundamental de fornecer informação sobre o risco implica variáveis 

de "direito e ordem"; por exemplo, o ICRG incluiu desde o início 

indicadores de "tradição legal e ordem" como parte da sua política 

na classificação de risco político37. No entanto, estas variáveis 

jurídicas não estavam destinadas especificamente a gerar reformas 

legais ou constitucionais. Apesar destes indicadores procurarem 

medir o exercício do poder público, os mesmos não estavam 

destinados a ser utilizados como um exercício de poder público: a 

ideia era oferecer aos investidores estrangeiros informação 

complementar a outras fontes de dados sobre os países que 

tinham como objetivo investir38. 

3.1. Os indicadores no primeiro movimento de 

direito e desenvolvimento 

Como passámos desse ponto para a atual expansão da regra 

dos indicadores jurídicos, dos quais os indicadores de direitos 

humanos são um tipo? Para entender esta mudança, é útil começar 

por assinalar que, ao mesmo tempo que estes indicadores privados 

(destinados a investidores) estavam a ser produzidos, um grupo 

diferente de pessoas estava interessado no papel do direito e dos 

direitos humanos no mundo em desenvolvimento. Esse grupo de 

pessoas era a comunidade de académicos e profissionais 

estadunidenses interessados na complexa relação entre o direito e 

o desenvolvimento.  

 

36 PISTOR, K. “Re-Construction of Private Indicators for Public Purposes”, em Benedict Kingsbury, 

Kevin Davis, Sally Engle Merry, Angelina Fisher (eds.) Governance by Indicators: Global Power 

through Quantification and Rankings, Oxford University Press, Oxford, 2012, pág. 167. 
37 ICRG, “ICRG Methodology”, data da consulta 1 novembro de 2012. Disponível em 

http://www.prsgroup.com/ICRG_Methodology.aspx. Consultada a 11 de abril de 2013.  
38  PISTOR, K., “Re-Construction of Private Indicators for Public Purposes”, Op. cit., pág. 169. 
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Como é bem sabido, a ideia de que o direito e o 

desenvolvimento estão ligados ganhou força, e tornou-se num 

"movimento" na década de 6039. O Movimento do Direito e 

Desenvolvimento surgiu na academia estadunidense, e foi 

posteriormente adotado em África e na América Latina, através de 

projetos financiados pela Fundação Ford e pela Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ("USAID")
40

. 

Isto é o que Trubek e Santos chamam de "primeiro momento" do 

direito e do desenvolvimento: o momento em que o direito é 

entendido como um instrumento eficaz para a intervenção estatal 

na economia41. Foi construído em torno do sentido do 

intervencionismo do estado na economia, o qual indicava a 

substituição de importações e o desenvolvimento dos mercados 

internos. No entanto, para estes reformistas, o direito nos países em 

via de desenvolvimento não estava à altura de ser um instrumento 

útil para os políticos e para as suas reformas, já que era demasiado 

"formalista" e portanto, incapaz de oferecer soluções práticas para 

as pessoas que mais dele necessitavam
42. A resposta foi a criação 

de uma mudança na "cultura jurídica" dos países, o que na prática 

significava que um componente importante deste programa foi a 

transformação da educação jurídica nos países em 

desenvolvimento, principalmente através do financiamento da 

formação dos profissionais jurídicos locais43. 

Os indicadores de jurídicos e de direitos humanos eram de 

pouca utilidade neste contexto. Por um lado, não existiam dados 

disponíveis e as prioridades de financiamento pareciam estar 

 

39 MERRYMAN, J.H “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline & Revival 

of the Law and Development Movement”, The American Journal of Comparative Law, vol. 25, 3, 

1977. 
40 Como exemplo da dinâmica específica dos projetos ver: MERRYMAN, “Law and Development 

Memoirs I: The Chile Law Program”, American Journal of Comparative Law, vol. 48, 2000. 
41 SANTOS, A. e. TRUBEK, D.M. “The Third Moment in Law and Development Theory and the 

Emergence of a New Critical Practice”, em Santos, A. e. TRUBEK, D.M (eds.) The new law and 

economic development: A critical appraisal, Cambridge University Press, Cambridge, 2006. 
42  TRUBEK, D.M, “The «Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Future”, em 

David M Trubek, Alvaro Santos (eds.) The new law and economic development: A critical 

appraisal, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pág. 76-77. 
43 Ver PRADO, M.M., e TREBILCOCK, M., What makes poor countries poor? Institutional 

determinants of development, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2011. pág. 44 – 47. 
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destinadas a programas de transformação da educação jurídica. 

Mais importante ainda era que o movimento de direito e 

desenvolvimento teve uma abordagem instrumental do direito, 

pelo que os dados quantitativos sobre questões jurídicas não eram 

especialmente relevantes. Se havia algo que valia a pena medir, 

eram os resultados das normas jurídicas, como o crescimento 

económico, a redução da pobreza e semelhantes. Claro que não se 

tratava de que os reformistas do direito e do desenvolvimento 

fossem indiferentes à importância do "estado de direito" no sentido 

de fornecer igualdade de acesso à justiça, democracia ou direitos 

humanos. O que havia era uma fé implícita sobre o efeito de 

cascata a partir de "um direito económico eficaz e instrumental, a 

uns valores democráticos como o acesso à justiça e a proteção dos 

direitos civis"44. 

Além disso, na década de 60 a medição quantitativa nos países 

em desenvolvimento era vista como um espaço reservado para os 

economistas e para os especialistas em estatística, e não para os 

advogados e os ativistas em direitos humanos. Parte da agenda de 

desenvolvimento da década de 50 na América Latina foi a criação 

de institutos especializados em estatística, proposta pela primeira 

vez pelo Instituto Interamericano de Estatística (IASI) (criado em 

1940, uma década depois do Censo das Américas) e depois pela 

Conferência Interamericana de Estatística (estabelecida em 1950 

pela Organização dos Estados Americanos)45. A esta tendência uniu-

se, nos seus primeiros anos, o Banco Mundial, que enviou missões 

especiais à região com o objetivo de dar aconselhamento sobre a 

criação e a manutenção dos serviços nacionais de estatística; sendo 

estas inteiramente dirigidas por economistas e especialistas em 

estatísticas e não advogados46
. 

 

44  TRUBEK, D.M, “The «Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Future”, 

Op. cit. pág. 77. 
45  CEPAL, Informe sobre el desarrollo de las estadísticas oficiales en América Latina y el Caribe, 

CEPAL, Bogotá, 2009. 18 – 22. 
46 Por exemplo, a missão do Banco (1949 – 1953) denominada Missão Currie (nomeada depois 

do economista canadiano Lauchlin Currie) assentou as bases para a criação do Departamento 

Nacional de Estatística (DANE) em 1953. Sobre a missão Currie ver ALACEVICH, M., The political 

economy of the World Bank: The early years, Stanford University Press / World Bank, Stanford, 

2009, pág. 11 – 63. Em relação com a estatística  
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Esta primeira onda de financiamento e reforma durou pouco 

tempo. A sua abordagem foi criticada como o "modelo de legalismo 

liberal" por alguns dos académicos que originalmente o 

propuseram47. Os que participaram neste primeiro momento 

abordaram dois tipos de falhas. Uma delas foi uma falha definida em 

termos instrumentalistas: inclusive, quando tiveram sucesso ao 

conseguir que os países em desenvolvimento adotassem reformas 

legais, estas reformas, muitas vezes, não conseguiram ganhar raízes e 

não ficaram consolidadas48. A segunda foi uma falha definida em 

termos políticos. Inclusive nos poucos casos em que as reformas 

conseguiram desenvolver as raízes necessárias e foram 

implementadas, as mesmas eram suscetíveis de ser cooptadas pelas 

elites nacionais e o desejado efeito cascata, segundo o qual as 

transformações no direito económico levaria a transformações em 

termos dos direitos humanos e de uma maior democracia, poucas 

vezes aconteceu. Isto ocorreu no caso do "Projeto-lei do Chile" em 

1965 da Fundação Ford, que foi capturado pelas elites conservadoras 

e como foi evidente na década de 70, teve muito pouco impacto na 

transformação do país49. Assim, pelas palavras de Trubek, "[Os] 

reformistas escarmentados abordaram a possibilidade aterrorizante 

de que o legalismo, o instrumentalismo e o autoritarismo formassem 

uma dura amálgama mediante a qual os seus esforços para melhorar 

a legislação económica e a advocacia poderiam fortalecer um 

 

ver  Adelman, J. “O Observando a Colombia: Albert O. Hirschman y la Economía del Desarrollo”, 

Desarrollo y Sociedad, 62, 2008, data da  

consulta 29 novembro de 2012. Pelo seu papel na direção do governo colombiano para a opinião 

do Banco de Desenvolvimento ver MALAGÓN M., e MOTTA, D. ‘Laureano Gómez, La Misión Currie 

y El Proyecto De Reforma Constitucional De 1952’, Criterio Jurídico 9, nº 2, 2011, 7–pág. 33. 
47 Ver TRUBEK D.M.,e GALANTER, M. ‘Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the 

Crisis in Law and Development Studies in the United States’, Wisconsin Law Review 1974, pág. 

1062. 
48  TRUBEK, D.M, “The «Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Future”, Op. 

cit. pág. 82. 
49 Sobre o “Proyecto Ley de Chile” e a sua captura ver DEZALAY Y., e GARTH, B.G., The 

Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin 

American States, The Chicago Series in Law and Society (Chicago: University of Chicago Press, 

2002, pág. 116 – 117. Para uma visão menos critica ver MERRYMAN, J.H., “Law and Development 

Memoirs I: The Chile Law Program”, Op. cit. pág. 483 – 490. 
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sistema autoritário"
50

. Em última análise, o primeiro movimento do 

Direito e Desenvolvimento nunca teve um impacto na produção de 

políticas públicas principais, fazendo com que o sistema jurídico 

caísse fora do radar dos reformistas e da comunidade do 

desenvolvimento nas duas décadas seguintes. 

3.2. Os indicadores no segundo movimento de 

Direito e Desenvolvimento: “Doing Business ” 

Tudo isto iria mudar na década de 90. Como é sabido, o 

Consenso de Washington provocou um novo “sentido comum” em 

termos de desenvolvimento económico, que favorecia a liberalização 

e baseava-se em soluções de mercado
51

. Neste contexto, o 

ordenamento jurídico tinha dois papéis diferentes. Por um lado, o 

direito era parte das instituições da sociedade que, em conjunto 

com "as limitações normais da economia (...) definem as várias 

possibilidades que determinam os custos de transação e produção, 

e portanto, a rentabilidade e viabilidade da participação na 

atividade económica"52
. Assim, de uma forma próxima à visão 

instrumental do primeiro movimento de Direito e Desenvolvimento, 

esta perspetiva encara as normas jurídicas como uma forma para 

alcançar o desenvolvimento económico, desta vez, ao manter-se 

fora do caminho dos investidores e das transações privadas, e 

obrigando o Estado a fazer o mesmo53. 

A partir deste ponto de vista, haveria uma ligação entre os 

obstáculos que os empresários teriam que enfrentar ao estabelecer 

os seus negócios e o desenvolvimento económico. O economista 

peruano Hernando de Soto tornou-se famoso na sua época, ao 

 

50  TRUBEK, D.M, “The «Rule of Law» in Development Assistance: Past, Present, and Future”, 

Op. cit. pág. 79. 
51 Sobre a transformação do Consenso de uma política económica a uma plataforma de 

desenvolvimento para a América Latina ver WILLIAMSON, J. ‘The Washington Consensus as 

Policy Prescription for Development’, em Development Challenges in the 1990s: Leading 

Policymakers Speak from Experience, ed. Tim Besley e N. Roberto Zagha, Washington, D.C., 

World Bank Publications, 2005, pág. 33–53. 
52 NORTH, D.C. “Institutions”, Journal of Economic Perspectives, vol. 5, 1, 1991. 97. Em material 

geral ver D. C. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1990. 
53 Ver KENNEDY, D., ‘The “Rule of Law,” Political Choices, and Development Common Sense’, em 

The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, ed. TRUBEK, D.M e SANTOS, A., 

Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pág. 95–173. 
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argumentar que a burocracia no Sul Global levara à informalidade, 

e que a falta de títulos e de contratos executáveis conduz ao 

subdesenvolvimento54. Para De Soto, como para todos os que 

defendiam o sentido comum do desenvolvimento neoliberal, "as 

instituições importam", pelo que o desenvolvimento poderia ser 

conseguido através de reformas (jurídicas) institucionais. 

Esta abordagem chegou a ser influente nas instituições 

financeiras multilaterais. No entanto, como Davis e Trebilcock 

argumentaram, os céticos eram tantos como os otimistas no debate 

gerado em torno da questão sobre se as reformas jurídicas 

poderiam incentivar o desenvolvimento ou não55. No entanto, os 

otimistas tinham um elemento fundamental que faltava aos céticos: 

os indicadores56. De facto, a noção de que o ordenamento jurídico 

era relevante para o desenvolvimento foi desta vez apoiado por 

uma grande quantidade de investigações, mediante as quais eram 

analisadas as correlações entre o Estado de Direito e o 

desenvolvimento económico ou entre este e algumas características 

dos sistemas jurídicos (por exemplo, a sua tradição jurídica ou o 

tempo necessário para executar o cumprimento de um contrato, 

etc.).  

Eses estudos eram metodologicamente sofisticados perante 

os olhos dos não-especialistas, e conseguiram acumular uma grande 

quantidade de variáveis inovadoras de medição de conceitos 

abstratos, como o estado de direito. A partir desse momento, os 

indicadores parecem ser o próximo passo lógico: se as variáveis 

foram criadas e os dados obtidos, era necessário um esforço 

marginal para organizar a informação e apresentar os resultados 

em forma de indicadores. 

“Doing Business” (DB) é um bom exemplo do papel 

desempenhado pelos indicadores nesta visão instrumentalista da 

ligação entre o direito e o desenvolvimento. O DB é um produto da 

Corporação Financeira Internacional (IFC), que faz parte do Grupo 

 

54 DE SOTO, H., The other path: the invisible revolution in the Third World, 1st, Harper & Row, 

New York, 1989. 
55 DAVIS, K.E. e TREBILCOCK, M., ‘The Relationship Between Law and Development: Optimists 

Versus Skeptics’, American Journal of Comparative Law 56, nº 4, 2008, pág. 895–946. 
56 DAVIS, K.E., “What can the rule of law variable tell us about rule of law reform?”, Michigan 

Journal of International Law, vol. 26, 2004, pág. 143 – 145. 
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do Banco Mundial, e procura medir o custo para as empresas da 

regulação empresarial local. Atualmente estuda 185 países em todo o 

mundo57. O primeiro relatório DB foi publicado em 200458 e foi um 

reflexo de muitas das opiniões de De Soto. O DB utilizou os 

indicadores para argumentar uma relação inversa entre a 

burocracia e o desenvolvimento, já que "os países pobres tendem a 

regular em maior proporção a atividade empresarial"59
 e "a 

existência de uma maior regulação está normalmente associada a 

uma maior ineficiência das instituições públicas, demoras mais 

prolongadas e custos mais elevados [...]- bem como mais pessoas 

desempregadas, corrupção, menos produtividade e investimento, 

mas não necessariamente uma maior qualidade dos bens públicos 

ou privados"60. A partir deste ponto de vista, as reformas legais 

foram fundamentais para o desenvolvimento, principalmente sob a 

forma da desregulamentação. 

Revelando a sua importância política, a análise efetuada pelo DB 

foi criticada a partir de diferentes frentes. Um exemplo é a 

polémica gerada em torno do índice do DB sobre a regulação do 

mercado de trabalho, conhecido como "Employing Workers"
61

. Este 

indicador foi contestado numa campanha de um grupo transnacional 

de representantes dos trabalhadores (por iniciativa da 

Confederação Sindical Internacional), em conjunto com a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com vários 

académicos, que argumentavam que os países que têm legislação 

laboral menos protetora dos trabalhadores obtêm melhores resultados 

no índice, violando assim os convénios da OIT62
 e incentivando a 

 

57 WORLD BANK - IFC, Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size 

Enterprises, World Bank Group, Washington, D.C., 2013, pág. 185. 
58 WORLD BANK - IFC, Doing Business 2004: Understanding Regulation, Washington, D.C.: 

World Bank e Oxford University Press, 2004.  
59 Ibidem. viii. 
60 Ibidem. xiv. 
61 Como evidência do impacto da política de “Employing Workers”, e como resumo das suas 

principais críticas ver LEE, S., MCCANN, D, e TORM, N. ‘The World Bank’s “Employing Workers” 

Index: Findings and Critiques – A Review of Recent Evidence’, International Labour Review 147, 

nº 4, 2008, pág. 416–432. 
62 Ver comentários de José Manuel Salazar, Diretor Executivo, Employment Sector, ILO at the 

launch of the 2009 Doing Business Report in Geneva, Segunda-feira, 22 de setembro de 2008. 

Citado em: BAKVIS, P, “The World Bank’s Doing Business Report: A last fling for the Washington  
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desregulamentação do mercado de trabalho; principalmente se o 

índice for utilizado como um guia para determinar os empréstimos 

de instituições financeiras internacionais63. Perante estas críticas, o 

Banco Mundial - IFC adotou algumas mudanças no indicador no 

relatório de 2010 (publicado em 2009), mediante a convocatória de 

um "Grupo Consultivo de Trabalhadores"64
 e em última análise, 

suspendendo a utilização do indicador no seu relatório de 2013. 

A maior parte das críticas dirigidas ao DB eram, de facto, um 

sintoma do ambiente geral que estava a surgir nesse momento, 

dada a evidência perante as falhas do Consenso de Washington em 

diferentes contextos65. À medida que a controvérsia com o DB 

aumentou, o Banco - IFC solicitou uma avaliação independente do 

projeto, que foi publicada em 200866. O relatório desta avaliação 

trata em detalhe vários dos desafios na metodologia utilizada pelo 

DB; no entanto, o ponto central do relatório é bastante claro: seguir de 

perto o consenso instrumental do segundo movimento do Direito e 

Desenvolvimento, a metodologia do Banco – IFC pressupõe que menos 

regulação é melhor do que mais regulação, em cada caso, em todas 

as partes. Esta premissa, conclui o relatório, esconde o facto de que 

alguma regulação é apropriada, ou seja, "o DB mede os custos, mas 

não os benefícios da regulação"
67

. Como pode ser visto, o relatório 

adota uma visão instrumentalista do direito e adere à ideia de que 

uma menor quantidade de regulação empresarial está associada a 

um melhor desempenho do setor privado68
; no entanto, parece 

rejeitar o estrito ponto de vista neoliberal do DB e reconhece 

algumas virtudes à regulação. 

 

Consensus?”, Transfer: European Review of Labour and Research, vol. 15, 3-4, 2009, pág. 432, 

data da consulta 20 dezembro de 2012. 
63 Ver BERG, J., e CAZES, S., The Doing Business Indicators: Measurement Issues and Political 

Implications, vol. 6, Geneva, ILO, 2007. 
64 Ver Doing Business Employing Workers Consultative Group, ‘Final Report’, abril de 2011, 

www.doingbusiness.org/data/...//.../Final-EWICG-April-2011.doc. 
65 Ver KENNEDY, D., “The «rule of law,» political choices, and development common sense”, Op. 

cit. pág. 150 – 158. 
66 WORLD BANK INDEPENDENT EVALUATION GROUP, Doing Business: An Independent 

Evaluation/Taking the Measure of the World Bank-IFC Doing Business Indicators, World Bank 

Group, Washington, D.C., 2008.  
67 Ibidem. xvii. 
68 Ibidem. 51. 
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A avaliação independente é um exemplo de como os 

indicadores de governação são capazes de ultrapassar o seu berço 

neoliberal e continuar a ser influentes nos círculos de 

desenvolvimento, mesmo quando o sentido comum estritamente 

neoliberal do mesmo mudou. Esta é uma lição importante para 

entender os indicadores de direitos humanos: a tecnologia 

quantitativa, de berço claramente neoliberal, é adotada por outras 

agendas (como por exemplo, o ativismo dos direitos humanos), 

que diferem da ideologia que levou à utilização de indicadores. O 

discurso do direito internacional dos direitos humanos aprende, 

assim, a utilizar ferramentas desenvolvidas pelo consenso 

neoliberal mais ortodoxo.  

Assim, como as premissas originais subjacentes do DB foram 

objeto de crítica, a avaliação independente levou a uma mudança 

na retórica que rodeia o Índice. De facto, no ano de 2013, o Banco 

Mundial - IFC falava de "regulação inteligente": "as economias que 

conseguem uma melhor classificação no DB não são aquelas que 

carecem de uma regulação, mas sim aquelas cujos governos 

conseguiram criar regras para facilitar a interação no mercado sem 

que necessariamente impeçam o desenvolvimento do setor privado. 

Essencialmente fazer negócios significa fazer regulamentos 

empresariais inteligentes e não necessariamente fazer menos 

regulamentos"69. Isto não quer dizer que a atual metodologia do DB 

tenha realmente mudado no sentido sugerido por esta 

declaração70
, no entanto, demonstra que o DB está a tentar dar 

resposta a um novo sentido de comum do desenvolvimento 

económico, onde as visões de De Soto não são um dado adquirido 

 

69 WORLD BANK - IFC, Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size 

Enterprises, cit. 16. 
70 Desde a avaliação independente, a metodologia não foi revista para sugerir que as premissas 

básicas que rodeiam o índice (menos regulamentação é melhor) mudaram. No entanto, foram 

aplicados ajustes marginais aos seguintes componentes: (a) “employing workers”, em 2010 e 

2011, (b) obtendo um crédito e manuseando licenças de construção, em 2012; e (c) pagando 

impostos, em 2012 e 2013 (Fontes: World BAnk - IFC, Doing Business 2010: Regulating Through 

Difficult Times, World Bank and Palgrave MacMillan, Washington, D.C., 2009. 78; WORLD BANK - 

IFC, Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, World Bank and IFC, 

Washington, D.C., 2010. 110; WORLD BANK - IFC, Doing Business 2012: Doing Business in a more 

Transparent World, World Bank and IFC, Washington, D.C., 2011. 42; WORLD BANK - IFC, Doing 

Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, cit. 108). 



 

100 

Indicadores de direitos 

e onde não é verdade que menos regulamentação é sempre 

melhor. 

4. OS INDICADORES NO TERCEIRO MOVIMENTO DE 

DIREITO E DESENVOLVIMENTO: INDICADORES DE 

DIREITOS HUMANOS 

A transformação do DB pode ser lida como uma transição 

para o que foi chamado de terceiro movimento de Direito e 

Desenvolvimento. Enquanto o Estado de Direito continua a ser 

visto como um instrumento para o desenvolvimento, parece estar a 

surgir um novo ponto de vista, segundo o qual as instituições 

jurídicas são parte do desenvolvimento per se: o direito é, neste 

contexto, um objetivo de desenvolvimento por si mesmo71
. E, 

seguindo as lições aprendidas na utilização de indicadores na visão 

instrumental do direito, tornou-se evidente que os indicadores 

também podem ser utilizados como uma plataforma para pôr em 

prática este novo sentido comum no desenvolvimento; ou seja, 

outras ideologias onde o estado de direito pode ser medido como um 

valor, independentemente do seu impacto direto sobre outras 

variáveis de desenvolvimento.  

O direito internacional dos direitos humanos é fundamental 

neste aspeto. Já no início dos anos 90, quando o neoliberalismo 

estava no seu auge, era possível vislumbrar novas mudanças no 

discurso e na prática do desenvolvimento. Os principais 

intervenientes neste campo, como o Banco Mundial e outras 

agências para o desenvolvimento, começaram a incorporar o 

discurso dos direitos humanos no seu mandato72. No entanto, esta 

primeira aproximação nos anos 90 entre os direitos humanos e o 

desenvolvimento foi apenas retórica. Em outras palavras, não 

houve uma mudança palpável na prática dos atores do 

desenvolvimento – simplesmente, as diferentes agências de 

cooperação internacional mudaram o discurso para argumentar 

 

71 Ver SANTOS, D. e TRUBEK, A. The Third Moment in Law and Development Theory and the 

Emergence of a New Critical Practice. Cambridge, Cambridge University Press, 2006 pág. 6 – 9. 
72 ULVIN P., “From the right to development to the rights-based approach: how 'human rights' 

entered development”, 17 (4-5) Development in Practice 597-606, 2007 pág. 599. 
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que o seu trabalho contribuía para a melhoria dos direitos 

humanos73.  

No entanto, o esforço para incluir os direitos humanos no 

desenvolvimento não acabou por aí. Pouco a pouco o ambiente foi-

se movendo em direção a uma ideia do desenvolvimento baseado 

nos direitos humanos, e o seu equivalente funcional em termos 

legalistas, o direito ao desenvolvimento económico74. Estas 

mudanças foram possíveis graças a mudanças próprias do 

contexto político e académico do momento. Por um lado, os 

programas de ajuste estrutural, que eram a bandeira do 

desenvolvimento durante os anos oitenta, não conseguiram 

cumprir os seus objetivos, havendo, por isso, um movimento 

crítico que pressionou a inclusão de programas para uma boa 

governação, os quais incluem os direitos humanos. Além disso, os 

especialistas do desenvolvimento económico que continuavam 

críticos sobre a prevalência que tem o ideal único do crescimento 

económico na teoria do desenvolvimento, continuaram a lutar por 

uma definição mais holística do desenvolvimento, que em muitos 

casos incorporou noções dos direitos humanos75. 

De facto, no final da década de 90 e início de 2000 surgiu um 

novo paradigma no campo do desenvolvimento, conhecido como a 

aproximação dos direitos ao desenvolvimento ou desenvolvimento 

humano, caraterizado por um maior nível de integração entre 

direitos humanos e desenvolvimento76. Os fundamentos teóricos 

desta nova abordagem foram criados por Amartya Sen através da 

sua teoria denominada “desenvolvimento como liberdade”, na qual 

o desenvolvimento é entendido como o processo através do qual 

são estendidas as liberdades das pessoas. Para o autor o 

“desenvolvimento exige a eliminação das principais fontes de 

privação das liberdades: a pobreza e a tirania, a escassez de 

oportunidades económicas e as privações sociais sistémicas, o 

abandono em que podem estar os serviços públicos e a 
 

73 ULVIN P., Human Rights and Development. Bloomfield, Kumarian Press, 2004 pág. 50-51. 
74 Ver SEPPÄNEN, S. Possibilities and Challenges of the Human Rights-Based Approach to 

Development, Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights / Hakapaino Oy, 

Helsinki, 2005. 
75 ULVIN P. Human Rights and Development. Bloomfield, Kumarian Press, 2004, pág. 49. 
76 Ibidem, pág. 122. 
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intolerância ou o excesso de intervenção dos Estados 

repressivos”77.  

Amartya Sen alega duas razões fundamentais para expandir 

a definição do desenvolvimento através da noção de liberdade: a 

razão da avaliação e a razão da eficácia. A razão da avaliação é 

uma resposta à obsessão da comunidade do desenvolvimento por 

medir e comparar os diferentes níveis de progresso alcançados nos 

países, principalmente, através de indicadores de crescimento 

económico. De acordo com Sen “o progresso deve ser avaliado 

principalmente em função do aumento ou não das liberdades dos 

indivíduos”78 .  

Apesar destes avanços a inclusão dos direitos humanos no 

desenvolvimento não foi absoluta e, como reconhecem Peter Ulvin 

e James D. Wolfsohn, ainda existe muita relutância por parte dos 

principais atores na comunidade do desenvolvimento para permitir 

uma maior homogeneização das duas disciplinas79. Embora exista 

um consenso sobre a necessidade de alargar a definição de 

desenvolvimento, o debate sobre a forma como se devem integrar 

os direitos humanos nesta conceção mais holística ainda 

continua80. Assim, como vamos ver a seguir, a utilização de 

mecanismos de medição, como os indicadores, tem sido usada 

como um meio para promover uma teoria do desenvolvimento 

baseada em direitos. 

A primeira agência em reconhecer a necessidade de integrar 

os direitos humanos e o desenvolvimento foi o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Através deste 

programa, Mahbub ul Haq promoveu a criação do Human 

Development Index, um indicador composto que tem como 

objetivo medir o desenvolvimento humano através de três 

variáveis: níveis de esperança de vida e de alfabetização e o PIB 

 

77 Ver SEN, A. Desarrollo y Libertad. Bogotá, Editorial Planeta, 2000, pág. 20-21. 
78 Ibidem, pág. 20.  
79 Ver ULVIN P. Human Rights and Development. Bloomfield: Kumarian Press, 2004, pág. 47; 

WOFENSOHN, J. D., “Some Reflections on Human Rights and Development”, em ALSTON AND 

ROBINSON (eds.) Human Rights and Development Towards Mutual Reinforcement. Oxford, Oxford 

University Press, 2005.  
80 MCINERNEY-LANKFORD, S. e SANO, H., World Bank Study: Human Rights Indicators in 

Developmen an Introduction. Washington, World Bank, 2010 pág. 4. 
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per capita81. Estas três variáveis procuram representar três 

elementos essenciais da vida humana, os níveis de longevidade, 

conhecimento e os padrões de vida digna82. Este indicador foi 

criticado por Amartya Sen por apenas incluir três elementos para 

representar os níveis de desenvolvimento humano de um país; a 

isto respondeu Mahbub ul Haq dizendo o seguinte: “precisamos de 

uma medida (…) do mesmo nível de vulgaridade que o PIB – 

apenas um número – mas uma medida que não seja tão cega aos 

aspetos sociais da vida humana, como é o PIB”83. Por outras 

palavras, o que Mahbub ul Haq estava a reconhecer é o poder de 

governação dos mecanismos quantitativos dos indicadores, e a 

necessidade de utilizar os mesmos mecanismos para deslocar as 

teorias económicas que até ao momento predominaram no 

desenvolvimento. 

De acordo com o PNUD o desenvolvimento humano e os 

direitos humanos partilham o mesmo objetivo, “garantir a 

liberdade, o bem-estar e a dignidade das pessoas em todos os 

lugares”84. Enquanto o Human Development Index procura integrar 

noções dos direitos humanos à medição do desenvolvimento, não 

pode ser visto como um indicador de direitos humanos já que não 

responde às necessidades de medição do direito internacional dos 

direitos humanos. Hoje em dia é reconhecido que os indicadores 

de desenvolvimento, incluindo os que medem noções mais amplas 

de desenvolvimento humano, têm uma natureza diferente dos 

indicadores de direitos humanos. Uma particularidade dos 

indicadores de direitos humanos é que estes, ao contrário dos 

indicadores de desenvolvimento, centram-se em medir os 

processos e as condutas, e não os resultados85. Como será visto 

nos exemplos a seguir, a utilização específica de indicadores de 

direitos humanos pelos atores do desenvolvimento cria uma maior 

procura de especialização, já que para estabelecer o seu nível de 

 

81 UNITED NATIONS DEVELOPMENT Human Development Report 1990: Concept and 

Measurement of human development, Oxford, Oxford University Press, 1990 pág. 12. 
82 Ibidem, pág. 12. 
83 Op Cit. DAVIS, KINGSBURY AND MERRY, 2012, pág. 97 (tradução do autor).  
84 Op. Cit. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM, 1990. 
85 Op Cit., MCINERNEY-LANKFORD S e SANO, H. pág. 17. 
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cumprimento é necessário incluir um grande número de variáveis 

que abrangem todos os elementos do direito. 

Em 1997 as Nações Unidas incluíram um componente dos 

direitos humanos em dois dos seus mecanismos que procuram 

avaliar a situação de desenvolvimento dos países: a Avaliação 

Geral de Países e as suas Diretrizes para o Marco de Assistência ao 

Desenvolvimento86. No entanto, como foi reconhecido no Guia, 

“aproximar-se ao desenvolvimento a partir de uma perspetiva de 

direitos humanos cria uma procura particular por dados que não 

pode ser satisfeita apenas com a utilização de indicadores 

socioeconómicos tradicionais. Por exemplo, é necessário que os 

elementos do direito estejam integrados nos indicadores ao 

identificar (i) normas explícitas e pontos de referência pelos quais 

o desempenho é medido; (ii) atores e instituições específicas 

responsáveis pelo desempenho; (iii) titulares dos direitos aos quais 

se deve a responsabilidade e; (iv) mecanismos para a entrega, 

responsabilidade e compensação. Além disso, prevê-se a medição 

de alguns elementos subjetivos, como os níveis de confiança 

pública nas instituições do governo, incluindo grupos vulneráveis e 

marginalizados”87. 

Apesar destas dificuldades adicionais, outros atores nos 

campos do desenvolvimento e dos direitos humanos continuam a 

tentar integrar os discursos e os processos das duas comunidades, 

através de métodos quantitativos de medição. O Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

aprovou num Guia a aproximação dos direitos humanos às 

estratégias de redução da pobreza. Neste documento são 

identificados os direitos mais importantes para a eliminação da 

pobreza, os objetivos para a implementação de cada um desses 

direitos e são estabelecidos os indicadores necessários para medir 

 

86 LANDMAN, T., “Map-Making and Analysis of the Main International Initiatives on Developing 

Indicators on Democracy and Good Governance”, Final Report University of Essex – Human Rights 

Centre, 2003 pág. 18. Disponível em  

http://chenry.webhost.utexas.edu/global/coursemats/2006/about%20indicators/GovIndicatorsEss

ex2003.pdf, Consultada a 11 de abril de 2013. 
87 Ibidem, pág. 18-19. 
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o nível de sucesso de cada objetivo88. Por exemplo, o direito à 

saúde tem 7 objetivos diferentes, e necessita de 23 indicadores 

para medir o seu cumprimento89. Da mesma forma, o Comité de 

Ajuda ao Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Económico (OCDE) também reconheceu a 

utilidade dos indicadores para alcançar níveis mais elevados de 

integração entre os direitos humanos e o desenvolvimento90.  

A utilização de indicadores do desenvolvimento centrados nos 

direitos humanos criou uma maior ênfase nos direitos económicos 

e sociais, deixando de lado os direitos civis e políticos. A ênfase nos 

direitos económicos e sociais na utilização de indicadores não 

aconteceu apenas na área do desenvolvimento, os esforços por 

criar indicadores para controlar o cumprimento das normas dos 

direitos humanos também sofrem desse preconceito91. Estes 

esforços começaram a tomar forma no final dos anos 90, antes 

disto muitos ativistas dos direitos humanos opuseram-se à 

utilização destes mecanismos porque eram vistos como 

simplificações excessivas e como um mecanismo cheio de 

preconceitos92. Antes da criação de indicadores específicos de 

direitos humanos, eram utilizados os indicadores económicos e 

sociais criados pelo Banco Mundial na sua base de dados 

“Worldwide Governance Indicators” ou pelo PNUD no Human 

Development Index para medir os níveis de cumprimento com os 

direitos económicos, sociais e culturais93. De acordo com Sally 

Merry, o aumento de indicadores na área dos direitos humanos 

evidencia uma migração destes mecanismos da área de 

desenvolvimento económico para o cumprimento dos direitos 

 

88 ACNUR Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, “Draft 

Guidelines: a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies”, 10 de Setembro de 

2002, Disponível em: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f8298544.html Consultada a 11 de 

abril de 2013. 
89 Ibidem, pág. 24-25. 
90 DAC (2007), “Action-Oriented Policy Paper on Human Rights and Development”, disponível 

em: http://www.oecd.org/development/governance-development/39350774.pdf 
91 Ver ROSGA A. e SATTERTHWAITE M. “The Trust in Indicators: Measuring Human Rights”, 27 

Berkeley J. Int'l Law 253-315, 2009. 
92 ENGLE MERRY, S. “Measuring the World: Indicators, Human Rights, and Global Governance: 

with CA comment by John M. Conleyp”, 52 (3) Current Anthropology 83-95, 2011 pág. 87. 
93 Ibidem. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f8298544.html
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humanos94. No entanto, esta migração não é completamente 

pacífica, já que os indicadores são uma tecnologia de 

conhecimento da área económica, cuja passagem para esta nova 

área dos direitos humanos teve as suas dificuldades95. 

O ponto alto na integração entre direitos humanos e 

desenvolvimento foi a criação dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milénio. Apesar de nos objetivos especiais não ter sido 

totalmente incluído o contexto normativo internacional dos direitos 

humanos, este faz parte do contexto conceitual da Declaração do 

Milénio96. O PNUD estabeleceu no seu Relatório sobre 

Desenvolvimento Humano em 2003, que os Objetivos do Milénio, o 

desenvolvimento humano e os direitos humanos partilham a 

mesma motivação97. Além disso, de acordo com o mesmo 

relatório, cada um dos objetivos pode ser ligado a algum dos 

direitos económicos, sociais e culturais que fazem parte da 

Declaração Universal de Direitos Humanos e outros instrumentos 

de direitos humanos98. Os Objetivos do Milénio têm 8 objetivos 

específicos que os governos concordaram em alcançar até 2015: I) 

erradicar a pobreza extrema e a fome; ii) alcançar o ensino 

primário universal; iii) promover a igualdade entre os géneros e a 

autonomia da mulher; iv) reduzir a mortalidade infantil; v) 

melhorar a saúde materna; vi) combater o HIV/SIDA, a malária e 

outras doenças; vii) garantir a sustentabilidade do meio ambiente, 

e viii) incentivar uma associação mundial para o 

desenvolvimento99. 

Os Objetivos do Milénio foram adotados por todas as 

agências de ajuda internacional incluindo o Banco Mundial, que 

desde 2003 dedica um capítulo do seu relatório sobre World 

 

94 Ibidem. 
95 Ibidem, pág. 88. 
96 ALSTON, P. “Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and 

Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals”, 27 Hum. 

Rts. Q. 755-829, 2005, pág. 757. 
97 Op.cit. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM, pág. 27. 
98 O relatório menciona especificamente os seguintes direitos na Declaração Universal de Direitos 

Humanos: direito à segurança social (art. 22), direito ao lazer (art. 24), direito à saúde e ao 

bem-estar (art. 25), e o direito à educação (art. 26). Ibidem, pág. 28. 
99 EASTERLY, W., The White Man’s Burden. New York: Penguin Books, 2006 pág. 9.  
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Development Indicators ao progresso de cada um dos objetivos100. 

Este é um avance muito grande para aqueles que promovem uma 

aproximação do desenvolvimento baseado nos direitos já que o 

Banco Mundial foi uma das instituições mais relutantes em aderir 

ao discurso dos direitos humanos, em parte porque, como explica 

Mac Darrow, dentro da instituição existe um grande número de 

barreiras institucionais e culturais que impedem a integração entre 

desenvolvimento e direitos humanos101. A utilização de 

mecanismos típicos das ciências económicas, como os objetivos 

quantitativos e os indicadores, tiveram um papel muito importante 

em permitir a integração destas duas disciplinas que, como já foi 

descrito, historicamente estavam isoladas. 

A nova tendência para os objetivos quantificáveis no 

desenvolvimento produziu um aumento da procura da utilização de 

mecanismos de medição, como os indicadores. Principalmente 

devido à criação dos Objetivos do Milénio, que incluem objetivos 

mais complexos e abrangentes, também foi necessário criar 

indicadores compostos mais abrangentes. É por isso que para 

medir os oito Objetivos do Milénio, as Nações Unidas tiveram que 

criar um Grupo Especial sobre Indicadores dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (“the Inter-Agency and Expert Group 

on MDG Indicators”), que produziu mais de 60 indicadores para 

captar a complexidade de cada objetivo102. Como reconhece 

Malcolm Langford, alguns dos objetivos incorporam a necessidade 

de medir a qualidade dos serviços (como na saúde), enquanto 

outros apenas se concentram no acesso aos mesmos (como na 

educação e na água)103 . 

Apesar dos progressos que os Objetivos do Milénio trouxeram 

à integração dos direitos humanos no desenvolvimento, através de 

 

100 WORLD BANK World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic 

World. Washington D.C, World Bank,2003, pág. 232. 
101 Op Cit. DARROW, 2006, pág. 197-201. 
102 United Nations The Millennium Development Goals Report 2011, 2001, pág. 6 Documento 

disponível em http://mdgs.um.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-

31339%20(E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf Consultada a 5 de janeiro de 2014. 
103 LANGFORD, M. “The Art of the Impossible: Measurement Choices and the Post-2015 

Development Agenda”, Background Paper for Governance and human rights: Criteria and 

measurement proposals for a post-2015 development agenda, OHCHR/UNDP Expert 

Consultation, New York, 13-14 November 2012, pág. 5. 



 

108 

Indicadores de direitos 

uma aproximação ao desenvolvimento baseada nos direitos, estes 

foram amplamente criticados tanto pela comunidade dos direitos 

humanos, como pelos críticos da comunidade do desenvolvimento. 

Os defensores dos direitos humanos argumentam que estes 

objetivos não são adequados porque excluem os direitos civis e 

políticos, e porque a sua aproximação aos direitos económicos, 

sociais e culturais é muito limitada104. Por outro lado, economistas 

como William Easterly criticam este mecanismo, porque perpetua a 

aproximação desde cima ao desenvolvimento: a criação de 

objetivos universais e de grandes planos que acabam por não 

servir o seu propósito, porque estão a ser impostos desde cima e 

não promovem o desenvolvimento desde baixo105.  

5. QUEM GANHA E QUEM PERDE COM A UTILIZAÇÃO 

DE INDICADORES? UMA ANÁLISE DOS 

INDICADORES DE DESLOCAÇÃO FORÇADA NA 

COLÔMBIA 

Como pode ser visto, o surgimento dos indicadores no 

contexto dos direitos humanos obedece a um complexo processo 

de interação entre o sentido comum do desenvolvimento 

económico, o papel central desempenhado por certas instituições 

internacionais e a renovada relevância do direito internacional dos 

direitos humanos no contexto da agenda para o desenvolvimento 

na América Latina. No final, a secção anterior mostra-nos que os 

indicadores não são neutros: são uma tecnologia de exercício de 

poder que transforma a experiência de estar submetido ao mesmo.  

A utilização de indicadores tem, até certo ponto, implicações 

importantes para a redistribuição do poder. A presente secção 

procura explorar de forma mais detalhada quem ganha e quem 

perde com a utilização de indicadores num determinado contexto. 

Para isso, irá centrar-se na utilização de indicadores de deslocação 

forçada na Colômbia. Porquê centrar-se num estudo de caso? Por 

duas razões: em primeiro lugar, os estudos tradicionais sobre 

 

104 ALSTON, P., 2005, Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and 

Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals”, Op. Cit. pág. 

760. 
105 EASTERLY, W. The White Man’s Burden. New York: Penguin Books, 2006 pág. 11 e 197. 
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indicadores centram-se apenas na descrição das suas variáveis e 

na forma como as mesmas são construídas. Desta forma, evitam 

os aspetos políticos e estratégicos que são o foco deste ensaio. Por 

outro lado, é muito difícil perceber o processo de redistribuição de 

poder gerado pelos indicadores de forma abstrata – apenas 

quando são considerados atores concretos em dinâmicas 

concretas, podemos identificar de forma clara quem ganha e quem 

perde com esta mudança para os métodos quantitativos de 

governação.  

Pois bem, como se sabe, a Colômbia é atualmente o país 

com maior número de deslocados internos no mundo, muito à 

frente dos quatro seguintes: Iraque, Sudão, República Democrática 

do Congo e Somália. As fontes oficiais reconhecem mais de três 

milhões e meio de pessoas em situação de êxodo forçado106, 

enquanto as ONG’s situam a cifra para além dos cinco milhões107. A 

magnitude deste fenómeno, unida ao facto de que as autoridades 

nacionais desenvolveram uma sofisticada política para o seu apoio, 

baseada nas diretrizes elaboradas pelas Nações Unidas, tornou-o 

em alvo da atenção da comunidade académica nacional e 

internacional108.  

Grande parte do debate em relação a indicadores e à 

deslocação forçada na Colômbia tem origem no problema central 

sobre quem pode ser encarado como deslocado pelo conflito 

armado interno, e quem é apenas uma pessoa de recursos 

económicos escassos que se move dentro do país para escapar de 

áreas com violência (onde a situação económica é má) e localizar-

se em áreas do país onde existe paz e, consequentemente, a 

situação económica é menos má. Então, de uma forma geral, o 

problema central que, tradicionalmente, a política tem enfrentado 

para reagir à deslocação forçada na Colômbia é, precisamente, a 

 

106 De acordo com o RUPD, gerido pela AS, a 31 de março de 2011, a cifra de pessoas 

deslocadas ascende a 3.700.381. Cifra retirada da página web 

http://www.accionsocial.gov.co/contido/conteúdo.aspx?catID=383&conID=556 
107 A cifra exata assinalada pela CODHES é de 5.195.620, considerando, no entanto, que poderia 

ser superior. 
108 Ver CEPEDA, M. “The Constitutional Protection of IDPs in Colombia” em ARANGO R. (Ed.) 

Judiciário Protection of Internally Displaced persons: The Colombian Experience, 2009. 

http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556


 

110 

Indicadores de direitos 

precariedade da informação quantitativa sobre o tamanho e as 

características do problema. 

Entra então a Corte Constitucional colombiana. No ano de 

2004, a Corte Constitucional emitiu uma importante sentença, de 

grandes ambições, declarando que a tragédia humanitária da 

deslocação forçada na Colômbia era um “estado de coisas 

inconstitucionais”109. Neste contexto, a Corte decidiu seguir de 

perto o cumprimento da sua sentença, e como parte de tal 

processo ordenou às diferentes instituições governamentais o 

desenvolvimento de indicadores de “cumprimento efetivo” dos 

direitos humanos da população deslocada. Este processo, que 

durou vários anos, gerou uma importante dinâmica de criação e 

implementação de indicadores de direitos humanos, a qual nos 

permite analisar as implicações políticas da utilização de 

indicadores. Neste caso, faremos esta análise tendo como 

referência três eixos: (a) indicadores de direitos humanos e os 

meios de comunicação; (b) indicadores de direitos humanos e a 

mobilização social; e, finalmente, (c) indicadores de direitos 

humanos e a interações entre as diferentes áreas do poder público.  

5.1. Indicadores de direitos humanos e os meios de 

comunicação 

O poder dos indicadores de direitos humanos está 

intimamente ligado aos meios de comunicação. Que tipo de 

indicador é interessante para os meios de comunicação? Os meios 

estão interessados nos indicadores de direitos humanos que são 

“vergonhosos” para o governo, quer seja porque mostram uma 

administração sem coração que não faz nada pelas vítimas do 

conflito ou uma administração que foi posta em evidência por um 

ator internacional ou que mostra, finalmente, um governo inepto 

incapaz de conseguir cifras de confiança na difícil situação das 

vítimas do conflito armado110.  

 

109 A literatura sobre a sentença da Corte Constitucional e as suas implicações é ampla. Para uma 

boa introdução, ver: RODRIGUEZ C. e RODRIGUEZ, D. “El Contexto: El Desplazamiento Forzado y 

la Intervención de la Corte Constitucional” em RODRIGUEZ C. (ed.), Más Allá del Desplazamiento, 

2009, pág. 19.  
110 Ver URUEÑA, R., “Internally Displaced Population in Colombia: A Case Study on the Domestic 

Aspects of Indicators as Technologies of Global Governance”, Op. cit. 
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No entanto, é interessante ver, que os indicadores de direitos 

humanos são pouco utilizados pelos meios de comunicação como 

descrições da crise humanitária. Pelo contrário, são utilizados como 

instrumentos para dar notoriedade a um tema que é difícil de 

entender – neste caso, a deslocação forçada. Assim, enquanto os 

indicadores foram úteis na Colômbia para dar forma e notoriedade 

à crise da deslocação interna na agenda política do governo e nos 

principais meios de comunicação, o interesse destes últimos, 

muitas vezes, parecia estar mediado pela utilização de indicadores 

por parte dos colaboradores públicos. Ou seja: os meios 

interessam-se pelos indicadores de direitos humanos se estes 

servirem para dizer algo sobre um colaborador público. Caso 

contrário, a situação descrita pelo indicador não será, por si 

mesma, de interesse para os meios.  

Claro que esta não é uma regra absoluta. Como iremos ver 

na próxima secção, os indicadores também se tornaram numa 

plataforma de mobilização social – apesar das pressões 

governamentais. No entanto, a maior parte da cobertura das 

notícias sobre indicadores de direitos humanos na Colômbia não 

parece estar interessada nos resultados desses mesmos 

indicadores, mas sim na utilização dada a estes pelos 

colaboradores públicos -- que mantêm, em última análise, o 

controlo da agenda. 

A ligação entre os indicadores de direitos humanos e os 

meios de comunicação é fundamental para compreender o papel 

dos primeiros como tecnologia de governação global. Os 

indicadores tornam-se relevantes e influentes quando os meios de 

comunicação começam a citá-los e a utilizá-los como evidência de 

uma realidade social. Sem dúvida, este movimento dá poder e 

aumenta a produção de indicadores. Por outra parte, o papel da 

imprensa também parece enfatizar a dinâmica da utilização local 

do indicador dos direitos humanos. O impacto doméstico dos 

indicadores internacionais está relacionado com o seu 

protagonismo na imprensa nacional. Esta conclusão, no entanto, 

deve ser contextualizada, já que supõe que os meios de 

comunicação não estão a ser controlados pelo governo ou por um 

interesse económico específico. O que é que acontece nesse caso? 
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O processo pelo qual os indicadores são transformados em 

tecnologias de governação global em contextos em que não existe 

uma imprensa livre é uma importante linha de investigação, mas 

que ainda não foi desenvolvida. 

6. INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS E 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

Os indicadores de direitos humanos converteram-se num 

instrumento valioso para as organizações da sociedade civil que 

tenham interesse na política da deslocação forçada. Os indicadores 

de direitos humanos são úteis para pôr o problema da deslocação 

interna na agenda dos meios de comunicação, ao transmitir uma 

sensação de urgência que parece útil nos esforços de lobbying. Por 

outra parte, os índices oferecem um padrão claro para pressionar 

os governos nacionais no tratamento da situação da deslocação 

interna.  

No entanto, para além destes aspetos, os indicadores de 

direitos humanos parecem ser mais do que uma ferramenta para a 

mobilização. Parecem ser um processo de mobilização social, por si 

próprios. Ao pesquisar para este artigo, fui, muitas vezes, 

encaminhado para a Consultoria de Direitos Humanos e Deslocação 

("CODHES"), uma ONG que informa "que não representa nem a 

população deslocada, nem as organizações de deslocados 

internos"111. A CODHES procura "prevenir as causas da 

deslocação", "evidenciar o fenómeno da deslocação", "analisar as 

formas de intervenção institucional da deslocação", etc.112. 

Resumindo, em vez de ser uma ONG ativista, a CODHES procura 

mostrar-se a si mesma como um instituto de investigação e uma 

fonte técnica de conhecimentos sobre a deslocação interna.  

A CODHES é uma das fontes mais importantes de indicadores 

de deslocação interna na Colômbia. Como uma organização 

privada, não-governamental, a CODHES reúne informação para a 

criação de indicadores desde o ano de 1992, através do seu 

sistema de informação sobre Direitos Humanos e Deslocação 

Forçada, que recolhe dados através de "um exercício sistémico e 

 

111 Ver: http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&vão=5&Itemid=32 
112 Ibidem.  
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contínuo de estimativas estatísticas de fontes contrastadas"113. A 

CODHES cria os indicadores que depois são recolhidos pelo UNHCR 

e por outras organizações internacionais, e que são depois 

enviados aos meios de comunicação colombianos, tornando-se 

num argumento fundamental no debate nacional sobre os 

deslocados internos.  

Neste papel, a CODHES tem uma agenda bastante ativista. A 

organização não é tímida em tomar uma posição contra os atores 

armados e o governo colombiano em matéria de direitos humanos, 

unindo forças com outras ONG’s de direitos humanos. A maior 

parte do seu trabalho está relacionada com o ativismo pelos 

direitos humanos114. No contexto desta difícil situação, a CODHES 

utiliza recursos valiosos na produção de todo o tipo de indicadores. 

Por que é que faz isto? Porque esta é a linguagem que estrutura a 

sua mobilização. E a sua estratégia é sem dúvida eficaz, se 

entendermos a eficácia como o aumento marginal da influência da 

ONG.  

Na sua decisão histórica mencionada anteriormente, a Corte 

Constitucional solicitou a criação de uma Comissão de Seguimento 

da Política Pública de Deslocação Forçada para confirmar a 

implementação da política sobre as deslocações internas -- 

Comissão da qual a CODHES é membro115. Através da sua 

intervenção nos indicadores de direitos humanos, esta organização 

teve acesso e ganhou influência como um especialista na medição 

da situação dos índices de deslocações internas, uma experiência 

altamente valorizada pela Corte Constitucional, como já foi visto 

anteriormente.  

Desta forma, a CODHES foi além da produção de dados 

quantitativos para a utilização de outros ativistas. A CODHES faz 

ativismo com a produção dos indicadores, alimentando-os com 

dados de diferentes fontes (incluído a sua própria), e depois 

 

113 CODHES, Cifras e Indicadores del Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia, 

Documentos CODHES Nº 3 (2005). 67. 
114 Para ver algumas das suas publicações mais representativas, consultar 

http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=46 
115 Ver COMISSÃO DE SEGUIMENTO À POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESLOCAÇÃO FORÇADA, 

Primer Informe de Verificación Presentado a la Corte Constitucional, 2008, pág. 14. 
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confrontando o governo nacional com as grandes discrepâncias 

entre os diferentes indicadores116.  

No entanto, paradoxalmente, esta estratégia poderia, por sua 

vez, ter efeitos de desmobilização. No caso colombiano, a Corte 

Constitucional criou espaços para a participação do cidadão no 

desenvolvimento de políticas de deslocação interna. Enquanto 

várias organizações não-governamentais aproveitaram esta 

oportunidade, a complexidade nos termos em que esta questão foi 

enquadrada (entre outras razões) pode ter deixado a maior parte 

da população deslocada fora do debate. De acordo com a 

Comissão de Seguimento da Política Pública de Deslocação 

Forçada, menos de um terço das organizações de deslocados está 

em contacto com a mesa nacional, local onde os debates políticos 

acontecem. Por sua vez, apenas 32 por cento de todos os 

deslocados internos pertencem a uma organização117. Assim, os 

indicadores como a mobilização social podem, em última análise, 

não implicar necessariamente a mobilização dos excluídos, mas 

sim uma estratégia de alto impacto das ONG’s que têm 

conhecimentos técnicos específicos. 

Finalmente, para além da influência de uma ONG em 

particular, um padrão diferente de eficácia refere-se ao impacto 

dos indicadores de direitos humanos, em termos de conseguir uma 

mudança na política social. Neste caso, é difícil avaliar o impacto 

da CODHES como um ator independente, uma vez que o seu 

impacto está intimamente unido à importância concedida pela 

Corte Constitucional aos indicadores de direitos humanos, atuando 

como caixa-de-ressonância – principalmente, tendo em conta o 

modo particular de mobilização adotado pela ONG. Os indicadores 

de direitos humanos não são a única causa por trás das reformas 

políticas, mas sim uma parte importante de uma narrativa mais 

ampla de mobilização social que provoca essas mudanças. No 

entanto, este processo não acontece no vazio, mas influencia e é 

 

116 Isto pode ser visto com o cobrimento jornalístico do debate público gerado depois de a 

CODHES reportar a estatística de pelo menos mais do duplo de pessoas deslocadas internamente, 

em comparação com o relatório do Governo. Ver “Agarrón por las cifras del desplazamiento”, El 

Tiempo, 3 de Setembro de 2004, pág. 3A. 
117 COMISSÃO DE SEGUIMENTO À POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESLOCAÇÃO FORÇADA, Primer 

Informe de Verificación Presentado a la Corte Constitucional, 2008, pág. 49. 
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influenciado pelas estruturas institucionais. A próxima secção 

explora o papel dos indicadores na interação entre os três ramos 

do poder na Colômbia: Quem ganha e quem perde quando os 

indicadores são implementados? 

7. INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS E A 

INTERAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES RAMOS DO 

PODER 

O papel dos indicadores de direitos humanos na economia 

política do desenho institucional na Colômbia pode ser entendido 

tendo como referência dois debates mais amplos sobre a 

governação na América Latina. O primeiro debate é o do ativismo 

judicial. Como observado, a decisão da Corte Constitucional na 

Colômbia implica uma série de ordens estruturais, que estavam 

obrigadas a ter um impacto profundo na sociedade colombiana. 

Este facto, no entanto, deixou a porta aberta para a crítica do 

ativismo judicial: É antidemocrático ter uma Corte que toma este 

tipo de decisões estruturais?118 São as Cortes o ator mais desejável 

para impulsionar a mudança social?119 É necessário ter um 

processo deliberativo (idealmente através do Congresso)?120 A 

Corte tem o músculo institucional para fazer cumprir este tipo de 

ordem estrutural?121 Esta discussão excede o alcance deste artigo. 

No entanto, a Corte claramente que enfrenta grandes desafios 

para justificar a sua intervenção ambiciosa. Existe um problema 

subjacente de legitimidade que não pode ser ignorado122.  

 

118 Ver WALDRON, J., “The Core Case Against Judicial Review,” Yale Law Journal 115, 2006, pág. 

1346. 
119 Ver HIRSCHL, R., Toward Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 

Constitutionalism, Cambridge, MA and London, Harvard Press University, 2004 pág. 169. 
120 A noção de direito constitucional em TUSHNET, M., Taking the Constitution Away from the 

Courts, United Kingdom, Princeton University Press, 1999, pág. 177. 
121 Para um resumo deste argumento (e contra o argumento) no contexto Sul-africano ver 

TUSHNET, M, Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in 

Comparative Constitutional Law, New Jersey, Princeton University Press, 2008, pág. 196. 
122 O termo de legitimidade é aqui usado num sentido normativo, como resposta a: por que é 

que a intervenção estrutural deve ser executada e obedecida? Em termos weberianos, a 

intervenção da Corte necessita de obediência sem coação. Para esse efeito e como veremos, os 

indicadores são úteis. Desde um aspeto normativo/empírico da legitimidade da governação 

global ver GEORGIEV, D. “Politics or Rule of Law: Deconstruction and Legitimacy in International 

Law,” European Journal of International Law 4, 1993, pág. 12ff. 
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De facto, não se trata de que simplesmente a Corte dê uma 

ordem, e todas as burocracias colombianas se submetam 

facilmente às suas decisões. Muito pelo contrário, o Tribunal 

enfrenta uma inércia burocrática, batalhas de competência e falta 

de vontade. É verdade que ao longo de 2004, nas decisões (e no 

processo de seguimento), vê-se uma preocupação constante da 

Corte pelo respeito pela esfera de ação das instituições envolvidas 

com a política da deslocação interna; o facto é que o alcance global 

das ordens estava destinado a criar uma verdadeira reação por 

parte da administração. 

Pois bem, esta não é a primeira vez que uma das decisões da 

Corte cria um intenso debate sobre a legitimidade das suas ordens 

de longo alcance123. Enquanto o objetivo da Corte parece ter sido o 

de pôr em funcionamento as burocracias letárgicas, levando-as a 

falar a linguagem dos direitos, a decisão mostra-nos uma certa 

moderação que pode ser entendida como respeito pelos outros 

ramos do poder. Existe uma necessidade constante, por parte do 

Tribunal, para legitimar (e re-legitimar) a decisão estrutural 

adotada por um juiz, ao contrário da mesma decisão tomada no 

Congresso. Neste contexto de debate, os indicadores de direitos 

humanos proporcionam à Corte pelo menos quatro ativos valiosos 

na sua procura de legitimidade: 

 Em primeiro lugar, fornece critérios objetivos para 

descrever as razões por trás da intervenção estrutural 

da Corte. Os indicadores de direitos humanos dão 

alguma racionalidade à intervenção da Corte, o que 

 

123 Perante um "estado de coisas inconstitucionais" incluída a situação do financiamento público da 

educação (Decisão SU-559 de 1997), as condições desumanas nas prisões colombianas (Sentença 

T-153 de 1998) e a vulnerabilidade geral dos ativistas de direitos humanos (Sentença T -590 de 

1998). No entanto, as decisões mais polémicas são as que têm um impacto mais profundo na 

economia do país. Por exemplo, a legitimidade da Corte foi questionada por motivo da Decisão C-

700 de 1999, na qual decidiu que o sistema hipotecário e o financiamento eram contrários à 

Constituição. A controvérsia também surgiu quando a Corte decidiu que o aumento salarial anual 

dos colaboradores públicos deveria ser equivalente, no mínimo, ao índice de preços ao consumidor 

(Decisões C-1433 de 2001, C-1064 de 2001 e C-1017 de 2003), e quando a Corte decidiu que o 

aumento anual do salário mínimo deveria ser equivalente, no mínimo, à taxa de inflação (Decisão 

C-815 de 1999). Para uma crítica da última decisão da perspetiva económica, ver HOFSTETTER, 

M. " Política Monetaria y la Corte Constitucional: El Caso del Salario Mínimo", Documento CEDE 

2005-36. 
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pode ser entendido em alguns casos como aleatória e 

imprevisível. 

 Em segundo lugar, os indicadores de direitos humanos 

dão transparência à intervenção estrutural da Corte. 

Enquanto a tomada de decisões pela Corte pode ser 

vista como pouco transparente, os indicadores 

estabelecem (ou pelo menos, dão a impressão de 

estabelecer) determinadas pautas para que as 

decisões sejam abertas e conhecidas por todos. 

 Em terceiro lugar, os indicadores de direitos humanos 

proporcionam padrões para avaliar se a intervenção 

estrutural da Corte é necessária ou não. Em última 

análise, uma vez que o "efeito inicial" desapareceu, 

quanto mais tempo a Corte estiver envolvida numa 

situação como a crise dos deslocados internos na 

Colômbia, menos legitimidade irá ter. Os indicadores 

são úteis neste contexto, já que proporcionam à Corte 

uma saída razoável, depois da sua intervenção se ter 

desgastado. 

 Finalmente, a utilização de indicadores de direitos 

humanos por parte da Corte promoveu um processo 

de debate público que sublinha a sua legitimidade. 

Como vimos, a Corte convoca (com diversos graus de 

sucesso) as diferentes organizações da sociedade civil 

e outras partes interessadas, para propor e avaliar os 

indicadores da deslocação interna. A dinâmica política 

provocada pela convocatória, e as práticas discursivas 

que inspira, parecem úteis para continuar a avançar 

na legitimidade da intervenção estrutural da Corte.  

Isto sugere um ângulo diferente para entender a relação 

entre os indicadores de direitos humanos e a legitimidade. Uma 

preocupação constante sobre a utilização de indicadores é que, ao 

recorrer a dados quantitativos, pode-se dificultar a tomada de 

decisões democrática, dando poder a especialistas e a tecnocratas. 

No entanto, a Corte colombiana procura incentivar a mobilização 

social das organizações convidando a criar e a criticar os 

indicadores de direitos humanos, o que, por sua vez, aumenta o 
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apoio popular a uma intervenção judicial que, de certeza, iria criar 

controvérsia. Então, neste caso, em vez de um forte contraste com 

a legitimidade democrática, a mudança da Corte para uma 

construção dialética de indicadores de direitos pode ser encarada 

como uma medida para aumentar (novamente, com mais ou 

menos sucesso) a legitimidade da decisão. 

A combinação destas quatro variáveis contribui para uma 

justificação mais convincente das intervenções estruturais da Corte 

no caso dos deslocados internos. É importante assinalar que a 

decisão sobre estas deslocações foi uma das primeiras decisões em 

que a Corte fez questão dos indicadores de direitos humanos. 

Desde então, as metodologias quantitativas converteram-se num 

elemento central quando uma decisão estrutural de grande alcance 

está sobre a mesa. Um exemplo disso é a recente decisão sobre a 

estrutura e a estabilidade financeira dos cuidados de saúde na 

Colômbia124. Talvez inspirada pela sua experiência depois da 

decisão sobre as deslocações, a Corte deu ordens estruturais a 

todas as instituições envolvidas com o sistema de saúde, e 

implementou um processo de seguimento baseado em autos. Mais 

uma vez, a Corte sustentou a necessidade de criação de um 

indicador sobre o "exercício efetivo" do direito à saúde125, e 

formulou o seguimento mediante autos, nos quais os indicadores 

têm um papel importante126.  

Assim, neste último precedente relacionado com a saúde, a 

Corte formou um comitê de especialistas composto pelos reitores 

das faculdades de medicina, advogados e epidemiologistas. O 

grupo teve a tarefa de identificar parâmetros para a criação de 

indicadores, com o objetivo de avaliar o cumprimento do governo 

em relação à saúde na Colômbia. Nesta missão, o grupo de 

especialistas baseou a sua tarefa nas normas e diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde, na Organização Pan-americana da 

Saúde, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como 

na literatura de académicos. Em outubro de 2011, a Corte 

 

124 Ver Sentença T-760 de 2008. 
125 Ver Sentença T-760 de 2008, Secção 9. 
126 Ver e.g. Auto de 13 de Julho de 2009 (sem número), relacionado com a implementação da 

Ordem 20 da Sentença T-760 de 2008.  
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Constitucional adotou um Auto no qual estabeleceu o contexto 

para a sua interação com o Congresso, órgãos reguladores 

governamentais e independentes dos serviços de saúde. Os 

indicadores de direitos humanos foram o núcleo da abordagem da 

Corte. Inspirados por estudos recentes sobre indicadores como as 

tecnologias de governação, a Corte desenvolveu parâmetros 

quantitativos que devem ser seguidos pelos órgãos reguladores e 

pelo Congresso, sendo a própria Corte a fazer a supervisão da sua 

atuação127. Neste sentido, a mudança para os indicadores encaixa 

perfeitamente no debate geral existente sobre o ativismo judicial. 

Quando uma intervenção estrutural está avançada, a ênfase nos 

indicadores oferece uma plataforma útil para que o poder judicial 

possa reforçar a legitimidade dessa intervenção. 

Por outra parte, o papel dos indicadores de deslocação 

interna na economia política do desenho institucional na Colômbia 

também pode ser entendido a partir de uma segunda perspetiva: a 

tendência geral para a racionalização da ação administrativa. 

Efetivamente, a evolução do direito administrativo colombiano 

pode ser encarada como uma procura interminável para conseguir 

burocracias eficientes, onde os tecnocratas sejam abundantes na 

administração e exerçam o poder de uma forma racional e 

previsível.  

Esta ideia de retirar os políticos e a sua racionalidade política 

da administração foi utilmente etiquetada como o "sonho 

weberiano" do direito administrativo colombiano128. A mudança 

para os indicadores de direitos humanos na decisão da Corte 

parece ser outra expressão desse sonho. A Corte Constitucional 

alimenta a utilização de indicadores, já que quer dar poder às 

burocracias racionais que possam ser objeto de seguimento, e que 

aceitam a legitimidade dos métodos quantitativos. Sem dúvida 

alguma que esta abordagem nos indicadores beneficia a relação 

entre a Corte e o Poder Executivo. O Congresso fica num papel 

acessório, um convidado cuja dinâmica interna de deliberação não 

 

127 Ver Auto 226 de 21 de Outubro de 2011.  
128 Ver LOPEZ-MEDINA, D. “El Sueño Weberiano: Claves para una Comprensión Constitucional de 

la Estructura Administrativa del Estado Colombiano,” Revista de Derecho Público-Universidad de 

Los Andes, 2007, pág. 1. 
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se ajusta de forma correta ao idioma quantitativo dos indicadores 

de direitos humanos. 

É claro que os indicadores foram parte do contexto do debate 

parlamentar sobre deslocação forçada, mas os debates 

parlamentares, em última análise, não se basearam neles. Mesmo 

que os dados quantitativos fossem introduzidos nos debates, o 

Congresso não estava interessado nos indicadores de direitos 

humanos. Isto pode ser contrário à intuição, já que seria de 

esperar que o Congresso estivesse interessado em limitar a 

arbitrariedade do Poder Executivo para fazer frente à situação dos 

deslocados. No entanto, os indicadores podem ser vistos como 

uma ciência que deve ser tratada principalmente por agências 

executivas. Assim, é possível interpretar a rejeição sistémica do 

Congresso à utilização de indicadores de direitos humanos como 

uma forma de manter o controlo sobre a agenda da política da 

deslocação interna na Colômbia (e, claro sobre o orçamento que 

esta agenda representa). 

Pelo contrário, a Corte Constitucional parece claramente 

interessada em aumentar a utilização de indicadores de direitos 

humanos. Os indicadores podem ser interpretados como parte de 

uma agenda de boa governação, dado que são vistos como uma 

forma de aumentar a prestação de contas, a transparência e a 

racionalidade. Por um lado, a utilização de indicadores de direitos 

humanos dá poder aos especialistas técnicos, que têm 

conhecimento sobre os mesmos, e por outro tira poder ao 

Congresso, que por sua vez também perderia o mesmo poder se o 

"sonho weberiano" se tornasse realidade. No caso colombiano, a 

Corte Constitucional parecia estar do lado dos tecnocratas, já que 

esta medida talvez facultasse à Corte o controlo do debate sobre a 

política da deslocação interna, enquadrando-a como um assunto 

de indicadores de direitos humanos e monitorização, e não como 

um problema de redistribuição da riqueza, o que necessitaria de 

um debate mais amplo no Congresso. 

Paradoxalmente, apesar das suas relações tensas com as 

burocracias latentes, o poder judicial tem vindo a aproximar-se das 

agências executivas, devido a esta mudança para a utilização dos 

indicadores de direitos humanos. Os indicadores funcionam como 
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uma linguagem comum entre os tecnocratas no governo e os 

advogados na Corte, o que permite uma comunicação segura que 

seria de outra forma impossível. Através desta linguagem comum, 

e principalmente através do conceito de indicadores da "utilização 

efetiva dos direitos", a Corte envolve-se na lógica da governação e 

de opções distributivas. Os burocratas, por sua vez, participam na 

lógica dos direitos que aceita a racionalidade contra maioritária da 

decisão judicial. Este processo, por sua vez, tem uma característica 

final interessante: A mudança na utilização de indicadores parece 

criar um terreno comum entre os advogados e os economistas, 

onde as lealdades disciplinares de cada um podem ser 

frutiferamente negociadas129. Como tal, os indicadores podem ser 

entendidos como uma tecnologia de governação que cruza tanto a 

fronteira nacional como a disciplinar, e o Congresso parece estar, 

em qualquer caso, à margem da ação. 

8. CONCLUSÃO 

Os indicadores de direitos humanos estão aqui para ficar. 

Esta realidade abre algumas oportunidades e desafios, que serão 

explorados brevemente nesta conclusão. O primeiro desafio é a 

política. A utilização de indicadores de direitos humanos deriva da 

sua posição apolítica. É claro que haverá sempre perguntas em 

relação a um ou a outro indicador, de uma forma geral de um 

colaborador público do Estado que é criticado por obter maus 

rankings dos direitos humanos. No entanto, os indicadores de 

direitos humanos devem ser normalmente encarados como não-

políticos pela maior parte dos atores sujeitos à sua medição e 

todos os outros atores interessados (Cortes, ONG’s, organizações 

internacionais, etc.). Caso contrário, perderiam a maior parte do 

seu atrativo. 

No entanto, para que façam sentido, os indicadores de 

direitos humanos necessitam da simplificação de fenómenos sociais 

complexos, um processo que será necessariamente influenciado 

por algumas decisões políticas. O Índice de Estado de Direito é um 

 

129 Para implicações mais amplas sobre a luta entre advogados e economistas na  América Latina 

ver DEZALAY, Y., e GARTH, B., The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, 

and the Contest to Transform Latin-American States, Chicago y London, The University of 

Chicago Press, 2002. 
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exemplo disso mesmo: claramente a definição do Estado de Direito 

não é uma questão puramente técnica e neutra. Como é que o 

debate académico sobre o Estado de Direito reflete (ou não reflete) 

o Índice de Estado? É possível ligar a definição do índice com uma 

abordagem teórica particular de Estado de Direito? 

Agora bem: estes são os problemas sobre o "que medir" e 

"como medir" que foram discutidos nas ciências sociais durante 

muito tempo, e que foram invocados recentemente por Tom 

Ginsburg no debate sobre indicadores de governação130. A 

simplificação exigida pelos indicadores de direitos humanos pode 

acabar por favorecer uma determinada visão do mundo. E isto, por 

sua vez, tem o potencial de distorcer a realidade que é descrita 

pelos indicadores de direitos humanos.  

Existe uma segunda forma na qual a política entra na 

equação. Quando os indicadores de direitos humanos são criados, 

publicados e discutidos, estes adotam uma vida própria. São, por 

assim dizer, como a criação do Doutor Frankenstein. E esta vida é 

na prática completamente política. Inclusive se a equipa de 

especialistas que desenvolvem os indicadores de direitos humanos 

defende a sua criação como uma empresa tecnicamente neutra, é 

impossível evitar que os seus números sejam utilizados 

politicamente contra ou a favor de um governo ou de uma política 

pública específica. Além disso, seria absurdo tentar evitar que os 

indicadores de direitos humanos sejam utilizados dessa forma. O 

sucesso de um indicador de direitos humanos deriva do facto de 

que o mesmo seja utilizado pelos políticos, caso contrário, os 

indicadores de direitos humanos seriam apenas uma nota de 

rodapé numa revista académica, sem influência no mundo real. 

No entanto, envolver-se no complexo mundo da política 

significa que os indicadores de direitos humanos são 

instrumentalizados politicamente. Assim, os indicadores podem 

acabar por apoiar agendas políticas que são diferentes das 

aprovadas pelo criador do indicador. Se os indicadores de direitos 

humanos já são uma tecnologia de governação global, como evitar 

que se convertam em instrumentos para aspirações hegemónicas 

 

130  GINSBURG, T., “Pitfalls of Measuring the Rule of Law”, Hague Journal on the Rule of Law, vol. 

3, 02, 2011. 
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de uma visão particular do mundo, por muito boa que esta nos 

pareça? 
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Resumo 

Os conceitos jurídicos são, muitas vezes, categorias abstratas que não podem ser 

convertidos em funções ou equações matemáticas. No entanto, o discurso jurídico é 

bastante beneficiado com a introdução de indicadores quantitativos. Neste 

documento é analisada a possibilidade de incluir este tipo de indicadores na análise 

do cumprimento das obrigações positivas que derivam da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. Isto acontece porque a jurisprudência interamericana está 

baseada em conceitos e noções que normalmente são vagos e abstratos (indicadores 

qualitativos). Neste sentido, os indicadores quantitativos, como os enumerados neste 

documento, podem ajudar a esclarecer quando os Estados não estão a cumprir as 

suas obrigações convencionais.  

 

1. INTRODUÇÃO 

As obrigações positivas são uma parte essencial da 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (em 

adiante, Corte IDH ou Corte de San José). Os poucos artigos da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos1 (em adiante, 

Convenção Americana ou Pacto de San José) que foram 

interpretados no sentido de não implicar obrigações positivas são, 

na sua maioria, aqueles em que a Corte IDH não teve a 

oportunidade de se pronunciar2. Isto é apenas a demonstração da 

 

1 O Pacto de San José foi adotado a 22 de novembro de 1969 e entrou em vigor em 1978. 

Atualmente, a maior parte dos Estados do continente Americano aprovaram a Convenção. 

Apenas a Venezuela e Trinidad e Tobago a denunciaram. O texto da Convenção pode ser 

descarregado na página da Organização dos Estados Americanos (www.oas.org).  

http://www.oas.org/
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consolidação de uma mudança de paradigma sobre as implicações 

dos tratados regionais de direitos humanos.  

De facto, no momento em que as convenções regionais e a 

convenção universal foram redigidas, a compreensão clássica3 

sobre os direitos civis e políticos, consistia em afirmar que os 

Estados eram obrigados a abster-se de violar os direitos 

reconhecidos desses organismos reguladores. Esta compreensão 

constitui o aspeto negativo das obrigações decorrentes do direito 

internacional dos direitos humanos. Como consequência desta 

abordagem os Estados têm de, por exemplo, abster-se de privar 

de forma arbitrária da vida as pessoas que estão sob a sua 

jurisdição4 e de limitar a liberdade de expressão por mecanismos 

como a censura5.  

No entanto, atualmente, principalmente devido ao trabalho 

das jurisdições regionais de Direitos Humanos, como a Corte IDH e 

o Tribunal Europeu de Direitos Humanos6, o aspeto negativo das 

obrigações já não é suficiente para determinar se um Estado 

cumpre ou não com o que é esperado dele, à luz de uma 

Convenção de direitos humanos. Isto significa que, por um lado, os 

 
2 No momento em que este artigo foi escrito (novembro de 2013), a Corte IDH não tinha 

interpretado ou aplicado o direito à compensação (artigo 10 do Pacto de San José), à liberdade de 

reunião (artigo 15 do mesmo corpo normativo) em nenhuma das suas decisões, contenciosas ou 

consultivas. Por sua vez, o direito à retificação, consagrado no artigo 14 do Pacto de San José não 

foi aplicado a casos contenciosos, mas foi objeto de uma Opinião Consultiva (Corte IDH, 

Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta, 29 de agosto de 1986, Opinião Consultiva OC-

7/86, solicitada pelo Governo da Costa Rica). Finalmente, a liberdade de consciência e religião, 

consagrada no artigo 12 do Pacto de San José, embora interpretada e aplicada em várias decisões, 

não implica obrigações positivas por parte dos Estados. Vale a pena destacar que a jurisprudência 

da Corte IDH, que é referida ao longo deste documento, pode ser consultada na página da Corte 

IDH (www.Corte IDH.or.cr), razão pela qual são ignorados os restantes dados de publicação.  
3 Ver SUDRE, F., “ Les ‘obligations positives’ dans la jurisprudence Européenne des Droits de 

l´homme”, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, 1995. pág. 363. 
4 Ver Artigo 4 da Convenção Americana e artigo 6 do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (Assembleia Geral ONU, Res. 2200 A (XXI) de 16 de dezembro de 1966.  
5 Reconhecida, principalmente, nos mesmos termos pelo artigo 13 da Convenção Americana, o 

artigo 10 da Convenção Europeia para a Proteção do Direito e das Liberdades fundamentais 

(assinada em Roma em 1950) e o artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.  
6 Sobre isto ver SUDRE, F., “Les ‘obligations positives’ dans la jurisprudence Européenne des 

Droits de l´homme”, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, 1995 y AKANDJI-KOMBE, J-F., 

Les obligations positives en vertu de la Convention Européenne des Droits de l’Homme: Un guide 

pour la mise en œuvre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Direction Génerale 

des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, Précis sur les Droits de l’HommeNº 7, 2006.  

http://www.corteidh.or.cr/
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Estados têm de se abster de violar os direitos humanos, e por 

outro, de garantir a sua eficácia. Isto implica que os Estados têm 

de “atuar”7. É aqui que surge o aspeto positivo dos direitos 

convencionais.  

Pois bem, o aspeto positivo não substitui a compreensão 

clássica das obrigações convencionais, já que estas duas visões são 

complementares. Esta complementaridade pode ser encontrada 

facilmente na jurisprudência da Corte IDH. Por exemplo, em várias 

decisões, a Corte de San José afirmou que “as obrigações impostas 

pelo artigo 4 da Convenção Americana, relacionado com o artigo 

1.1 da mesma, pressupõem que ninguém seja privado da sua vida 

de forma arbitrária (obrigação negativa) e, além disso, à luz da sua 

obrigação de garantir o pleno e livre exercício dos direitos 

humanos, exigem que os Estados tomem todas as medidas 

necessárias para proteger e preservar o direito à vida (obrigação 

positiva) de quem esteja sob a sua jurisdição”8.  

A complementaridade das obrigações é, ao que parece, de 

forma geral aceite e a jurisprudência da Corte IDH é prova disso. 

No entanto, deve-se reconhecer que o aspeto positivo das 

obrigações convencionais é relativamente recente e, portanto, 

ainda não está totalmente consolidado.  

Uma das razões pelas quais o aspeto positivo das convenções 

de direitos humanos ainda não está totalmente consolidado tem a 

ver com a falta de especificidade. Isto é particularmente 

verdadeiro em termos da jurisprudência da Corte IDH. De facto, 

como será visto mais à frente, o desenvolvimento da maior parte 

das obrigações positivas na jurisprudência interamericana é etéreo. 

Por isso, os Estados, muitas vezes, não têm indicadores específicos 

 

7 Esta é a forma como o Juiz Martens resumiu as implicações das obrigações positivas no seu 

Voto Dissidente na sentença do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Gul vs. Suiza, 19 de 

fevereiro de 1996, (Aplicação Nº 23218/94, pág. 7.) Esta sentença e o voto particular do juiz 

Martens podem ser consultados na base de dados de decisões do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos (http://hudoc.echr.coe.int).  
8 Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 27 de junho de 2012, pág. 244, 

(Em adiante, Corte IDH, Kichwa). Ver também, Corte IDH, Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños vs. El Salvador, 25 de outubro de 2012 pág. 145, (Em adiante, Corte IDH, El Mozote) e 

Corte IDH, Castillo González y otros vs Venezuela, 27 de novembro de 2012p. 122, (Em adiante, 

Corte IDH, Castillo González).  

http://hudoc.echr.coe.int/
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para determinar se estão a cumprir ou não com as obrigações 

positivas decorrentes da Convenção Americana.  

Pelo contrário, existe uma grande variedade de indicadores 

que podem determinar se os Estados cumprem ou não com as 

obrigações negativas decorrentes do Pacto de San José. Assim, por 

exemplo, existem as taxas de homicídios9 ou os dados sobre o 

assédio ou a violência contra jornalistas10. Estes indicadores 

permitem afirmar com certeza quando um Estado ignorou os 

direitos à vida e à liberdade de expressão, respetivamente.  

No entanto, devemos reconhecer que a noção de indicadores 

quantitativos é normalmente estranha ao discurso jurídico e, mais 

especificamente, no contexto dos direitos humanos. De facto, um 

jurista tradicional não costuma expressar-se em termos de 

indicadores quantitativos, mas sim em termos de indicadores 

qualitativos. Esta realidade, ao que parece, está a mudar11. Isto 

deve-se, em parte, aos direitos humanos e à sua relação com as 

políticas públicas.  

De facto, como diz Calvo García, “a realização do direito útil 

ou regulamentar apenas é concebível em termos de 

implementação de políticas públicas orientadas a conseguir 

 

9 O Observatório de Segurança Cidadã da OEA tem uma base de dados na qual são calculados, 

entre outros, a taxa de homicídios por cada 100.000 habitantes de cada um dos Estados. De 

acordo com esta informação, que pode ser consultada na página 

(http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/indicators.aspx?lang=es) Consultado a 28 de 

novembro de 2013), a taxa mais alta de homicídios da região está nas Honduras (83.83) e a mais 

baixa no Canadá (1.55).  
10 A organização Repórteres Sem Fronteiras publica anualmente a classificação mundial sobre a 

liberdade de imprensa. Uma das variáveis desta classificação é precisamente a violência contra 

jornalistas. A informação sobre a classificação de 2013 pode ser encontrada 

http://es.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html Consultado a 28 de novembro de 2013. 

Para o caso colombiano, a Fundação para a Liberdade de Imprensa (FLIP) faz um 

acompanhamento à violência contra os jornalistas desde 2006. Nos seus indicadores, a FLIP tem 

em conta as agressões, as ameaças, os assassinatos, os atentados, a obstrução ao trabalho 

jornalístico e a violência sexual, nomeadamente, como variáveis da violência contra os jornalistas. 

Para mais dados pode consultar diretamente a página da Fundação (http://flip.org.co/es/cifras-

indicadores) Consultado a 28 de novembro de 2013. 
11 Ver, por exemplo, GREEN, M., “What we talk about when we talk about indicators: current 

approaches to human rights measurement”, Human Rights Quarterly, Vol. 23, 2001, pág. 1062 – 

1097 e CANDLER, J., HOLDER, H., HOSALI, S., PAYNE, A., TSANG, T. e VIZARD, P., Human Rights 

Measurement Framework: Prototype panels, indicator set and evidence base”, Equality and Human 

Rights Commission, Research Report 81, 2011. 

http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/indicators.aspx?lang=es
http://es.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
http://es.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
http://flip.org.co/es/cifras-indicadores
http://flip.org.co/es/cifras-indicadores
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resultados de acordo com valores objetivos e interesses sociais”12. 

Isto significa que “os direitos humanos são o objeto principal das 

políticas públicas, na medida em que estas estão dirigidas à 

realização, proteção ou defesa de situações socialmente relevantes 

que implicam violação ou violação [de] direitos humanos”13. 

Pois bem, não nos podemos esquecer que as políticas 

públicas, muitas vezes, são avaliadas através de vários tipos de 

indicadores, entre os que estão os quantitativos. Neste sentido, 

tendo em conta a estreita relação entre as políticas públicas e os 

direitos humanos que acabamos de referir, vale a pena perguntar 

se este tipo de indicadores podem ser desenvolvidos para avaliar o 

cumprimento das obrigações positivas decorrentes da Convenção 

Americana, tal como foi interpretado pela Corte IDH. Ou seja, se 

as categorias de análise, normalmente subjetivas, que 

normalmente acompanham a doutrina das obrigações positivas da 

Corte de San José também podem ser medidas de forma objetiva. 

Este é, portanto, o objetivo desta contribuição14.  

Com o objetivo citado em mente, esta contribuição está 

dividida em duas partes. Na primeira parte, são apresentadas de 

forma detalhada quais as obrigações positivas decorrentes da 

Convenção Americana, de acordo com a interpretação feita pela 

Corte IDH. Na segunda parte, são analisadas tanto as 

considerações gerais que apoiam a aprovação de indicadores 

quantitativos na jurisprudência interamericana, como alguns 

exemplos dos que já foram desenvolvidos noutros contextos. 

Posteriormente, apresentaremos algumas considerações finais.  

Antes de analisar a possibilidade de estabelecer indicadores 

para medir o cumprimento das obrigações positivas que derivam 

da Convenção Americana, é necessário saber o que é que se 

pretende medir, ou seja, quais são, concretamente, as obrigações 

positivas segundo a jurisprudência da Corte IDH. 

 

12 Manuel García Calvo, citado por JIMENEZ BENITEZ, W., “El enfoque de los derechos humanos 

y las políticas públicas”, Civilizar, Nº 12, 2007, pág. 40.  
13 Ibidem, pág. 40 
14 Ao longo deste documento serão utilizados como exemplos indicadores quantitativos criados 

para o caso colombiano. O que não significa que não existam outros indicadores desenvolvidos 

noutros países que podem ser potencialmente relevantes.  
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2. AS OBRIGAÇÕES POSITIVAS DERIVADAS DA 

JURISPRUDÊNCIA DA CORTE IDH 

Desde o seu primeiro acórdão, o famoso caso Velásquez 

Rodríguez vs Honduras15, a Corte IDH apontou para a existência da 

dimensão positiva na interpretação do Pacto de San José. Na 

referida sentença, a Corte IDH definiu os fundamentos gerais do 

que se tornou na doutrina das obrigações positivas no contexto da 

Convenção Americana. Como afirmado pela Corte de San José, do 

artigo 1.1 da Convenção16 desprendem-se duas obrigações 

diferentes: por um lado, a obrigação de respeito e, por outro, a 

obrigação de garantia17.  

De acordo com a Corte de San José, a obrigação de garantia 

implica que os Estados são obrigados a “organizar todo o aparelho 

governamental e, em geral, todas as estruturas através das quais 

o exercício do poder público é manifestado, de modo a serem 

capazes de garantir juridicamente o livre e pleno exercício dos 

direitos humanos”18. Isto significa que a eficácia dos direitos 

humanos está ligada à obrigação de garantia. 

No entanto, pode-se afirmar que esta obrigação não é o 

único fundamento jurídico que a Corte IDH encontrou para 

desenvolver a sua doutrina de obrigações positivas. De facto, esta 

doutrina foi diretamente enriquecida e beneficiada pela própria 

Convenção, já que alguns dos seus artigos fixam de forma clara a 

existência deste tipo de obrigações. Exemplos disso são os artigos 

 

15 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 de Julho de 1988, (Em adiante, Corte IDH, 

Velásquez Rodríguez). 
16 O artigo 1.1 da Convenção Americana estabelece que “1. Os Estados Partes nesta Convenção 

comprometem-se em respeitar os direitos e as liberdades reconhecidos nela e garantir o seu livre 

e pleno exercício a todas as pessoas que estejam sob à sua jurisdição, sem discriminação alguma 

por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, 

origem nacional ou social, posição económica, nascimento ou qualquer outra condição social”. 
17 Podemos dizer que a Corte de San José, ocasionalmente, faz referência à “obrigação positiva de 

respeito e garantia”. Isto pode significar que a clara diferença entre as duas, que está na sentença 

Velásquez Rodríguez, evoluiu. Ver, por exemplo, Corte IDH, Servellón García y otros vs Honduras, 

21 de setembro de 2006, par. 108 (Em adiante, Corte IDH, Servellón García). 
18 Corte IDH, Velásquez Rodríguez, par. 166. Recentemente, a Corte aprovou esta formulação 

geral, Ver Corte IDH, Masacre de Santo Domingo vs Colombia, 30 de novembro de 2013, par. 

189, (Em adiante, Corte IDH, Masacre de Santo Domingo); Corte IDH, El Mozote, par. 144 e Corte 

IDH, Familia Barrios vs Venezuela, 24 de novembro de 2011, par. 47 (Em adiante, Corte IDH, 

Familia Barrios). 
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2 e 19 da Convenção Americana. O primeiro deles exige que os 

Estados tomem as medidas necessárias para acomodar o direito 

interno às obrigações decorrentes da Convenção Americana19 e o 

segundo ordena aos Estados que garantam a existência de 

medidas de proteção a favor das crianças20.  

O anterior mostra que, no contexto interamericano, os 

fundamentos para a doutrina das obrigações positivas são de dois 

tipos. Por um lado, derivam da obrigação de garantia presente no 

artigo 1.1. Neste sentido, podemos afirmar que devido à forma 

como a Corte IDH pensa – segundo a qual todas as violações dos 

direitos convencionais estão ligadas a uma violação do artigo 1 da 

Convenção interamericana – esta obrigação de garantia tem 

permeado todos os direitos sobre os quais a Corte IDH já se 

pronunciou. Como consequência, já que a obrigação de garantia 

permeia a Convenção, a Corte de San José desenvolveu obrigações 

positivas relacionadas com outros direitos diferentes aos já 

referidos. Por outro lado, as obrigações positivas também derivam 

de artigos pontuais da Convenção Americana.  

Para além dos seus fundamentos jurídicos, a Corte IDH 

desenvolveu dois tipos de obrigações positivas: as transversais e 

as específicas.  

2.1. Transversais 

Para efeitos desta contribuição, podemos entender que uma 

obrigação positiva é transversal quando é partilhada por, pelo 

menos, três direitos convencionais ou de outros tratados que 

façam parte do corpus juris interamericano21. Em termos gerais, na 

 

19 Para uma apresentação clara das implicações do artigo 2 e das discussões iniciais sobre o 

tema, Ver MEDINA QUIROGA, C., La Convención Americana; Vida, Integridad Personal, Libertad 

Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial, Universidad de Chile, 2003, pág. 21- 26. 
20 O artigo 19 do Pacto de San José estabelece: “Todas as crianças têm direito às medidas de 

proteção que a sua condição de menor exige por parte da sua família, da sociedade e do 

Estado”. As obrigações positivas decorrentes deste artigo serão exploradas mais à frente.  
21 Deve-se reconhecer que o número de direitos que definimos como critério para determinar a 

existência de uma obrigação positiva transversal é arbitrário. No entanto, isto pode ser explicado, 

uma vez que é comum que dois artigos tenham temas comuns. Existem três exemplos disto: os 

artigos 8 e 25, os artigos 4 e 5 e os artigos 13 e 14. Como tal, a existência de uma obrigação 

positiva comum a dois direitos, só por si, não é muito impressionante. Pelo contrário, o que 

constitui uma obrigação positiva transversal é o facto de uma obrigação ser partilhada por 

direitos que, inicialmente, não têm muito em comum.  
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jurisprudência da Corte IDH é possível distinguir cinco obrigações 

positivas deste tipo: i) A obrigação de prevenir, investigar, punir e 

reparar a violação dos direitos humanos; ii) a obrigação de efetuar 

o denominado “controlo de convencionalidade”; iii) as obrigações 

positivas a favor das crianças; iv) a obrigação de tomar medidas 

no ordenamento jurídico interno que derivam do artigo 2 do Pacto 

de San José e v) a proibição da discriminação. Por razões de 

espaço neste texto apenas iremos tratar das três primeiras22.  

A Corte de San José teve muitas oportunidades para 

desenvolver as implicações decorrentes da obrigação de investigar, 

punir e reparar. As origens desta obrigação podem ser encontradas 

nos casos de desaparecimento forçado contra as Honduras, 

principalmente no caso Velásquez Rodríguez. Nesta decisão, a 

Corte IDH determinou que, como consequência da obrigação de 

garantia do artigo 1, “os Estados têm de prevenir, investigar e 

punir todas as violações dos direitos reconhecidos pela Convenção 

e tentar, além disso, restabelecer, se possível, o direito violado e, 

se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos 

direitos humanos”23. Este trecho é uma prova da amplitude dos 

termos nos quais a Corte de San José tende a formular as 

obrigações positivas decorrentes da Convenção Americana. No 

entanto, esta amplitude, podemos admitir, permitiu à Corte IDH 

estender esta obrigação a outros direitos e, assim, torná-la numa 

parte essencial da sua jurisprudência24. 

No entanto, ao estender esta obrigação positiva a outros 

direitos reconhecidos pelo Pacto de San José, a Corte IDH não foi 

 

22 Para uma visão geral das implicações do artigo 2 da Convenção Americana e de como a Corte 

IDH o interpretou, ver BURGORGUE-LARSEN, L.; UBEDA DE TORRES, A., Les grandes décisions de 

la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Bruylant, Bruxelas, 2008, pág. 278 – 303. Da 

mesma forma, para uma apresentação da jurisprudência sobre a proibição de discriminação, ver 

DULITZKY, A., “El principio de igualdad y no discriminación. Claroscuros de la jurisprudencia 

interamericana”, Anuario de Derechos Humanos, Nº 3, 2007, pág. 15-32. 

23 Corte IDH, Velásquez Rodríguez, par. 166.  
24 Para uma crítica interessante sobre esta obrigação positiva a partir de uma perspetiva do direito 

penal, Ver BASCH, F., “The doctrine of the Inter-American Court of Human Rights regarding 

States’ duty to punish human rights violations and its dangers”, American University International 

Law Review, vol. 23, 2007 – 2008, pág. 195 – 229. Num ponto do seu argumento, Basch afirma 

que “a obrigação de punir proposta pela Corte Interamericana promove a violação da igualdade e 

a presunção de inocência das pessoas. Também permite a violação do direito à defesa e a um 

julgamento justo” (Tradução Livre, pág. 228).  
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consistente nos fundamentos jurídicos sobre os quais apoia esta 

obrigação. De facto, existem dois tipos de fundamentos que a 

Corte de San José apresentou para esta obrigação em específico. 

Em primeiro lugar, como já foi mencionado, a Corte IDH 

considerou que a obrigação deriva do dever de garantia presente 

no artigo 1.1 da Convenção Americana, em relação a um 

determinado direito, concretamente, o direito à vida. Na prática 

isto significa que, para a Corte IDH, os direitos convencionais têm 

duas facetas: uma substancial e outra procedimental. Assim, por 

exemplo, se um Estado, de forma arbitrária, priva da vida uma 

pessoa, isto representa uma violação à faceta substancial do artigo 

4. Mas, de forma adicional, se o mesmo Estado não toma as 

medidas necessárias para investigar e, eventualmente, punir os 

responsáveis pela morte da vítima, existe uma violação da faceta 

procedimental do artigo 4.  

Por outra parte, o segundo tipo de fundamento à obrigação 

positiva de investigar, punir e reparar as violações dos direitos 

humanos está contido nos artigos 8 e 2525. Isto é compreensível, 

dada a importância do aspeto investigativo desta obrigação 

positiva transversal. Assim, quando a Corte IDH opta por este tipo 

de fundamento, tende a analisar aspetos da investigação judicial 

como a diligência dos investigadores26 e a razoabilidade do tempo 

para realizá-la27.  

Esta inconsistência nos fundamentos não representou um 

obstáculo para o desenvolvimento desta obrigação positiva 

 

25 Um exemplo disto pode ser encontrado em: Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs 

Bolivia, 1 de setembro de 2010, par. 164, (Em adiante, Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen 

Peña).  
26 Normalmente, quando a Corte de San José adota este tipo de raciocínio centra-se nas decisões 

da investigação. Tradicionalmente, a Corte IDH concluiu que as investigações não tinham suporte 

probatório suficiente (por exemplo, Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, par. 168) ou que 

os investigadores não seguiram todas as linhas de investigação possível, apenas para citar 

algumas delas.  

27 A Corte IDH foi consistente ao analisar quatro critérios para determinar a razoabilidade do 

prazo das investigações: i) a complexidade do tema; ii) a atividade processual da parte 

interessada; iii) a conduta das autoridades judiciais e iv) o resultado adverso da duração dos 

processos na situação judicial da pessoa envolvida nele. Em relação aos três primeiros critérios, 

Ver Corte IDH, Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador, 1 de março de 2005, par. 67. Para o 

último critério ver Corte IDH, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, 27 de novembro de 2008 par. 

155 (Em adiante, Corte IDH, Valle Jaramillo). Para uma crítica deste mesmo critério ver o voto 

particular do Juiz García Ramírez à sentença Valle Jaramillo.  
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transversal. De facto, dada a sua transversalidade, não é 

surpreendente que na jurisprudência exista uma infinidade de 

fundamentos da mesma. Estes fundamentos levaram à aplicação 

desta obrigação positiva em relação a vários direitos, como o 

direito à vida28 e à liberdade de associação29, apenas para referir 

alguns30.  

Além disso, como a Corte IDH costuma afirmar, esta 

obrigação foi reforçada pela aprovação da Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura31 e a Convenção 

Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas32, já 

que ambas as convenções exigem ao Estado que investigue todas 

as denúncias de tortura e de desaparecimento forçado que estejam 

dentro da sua jurisdição.  

Finalmente, temos de destacar que a importância desta 

obrigação positiva transversal levou a Corte IDH a considerar a sua 

violação como uma circunstância agravante da violação do artigo 

5, a favor da vítima e dos seus familiares33. 

 

28 Ver, por exemplo, Corte IDH, Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, 26 de Maio de 2010 par. 116 

(Em adiante, Corte IDH, Manuel Cepeda Vargas). 
29 Corte IDH, Huilca Tecse vs Peru, 3 de março de 2005 (Em adiante, Corte IDH, Huilca Tecse). 
30 Em Gudiel Álvarez y otros (Corte IDH, Gudiel Álvarez y otros vs Guatemala, 20 de novembro de 

2012 (Em adiante, Corte IDH, Gudiel Álvarez)) a Corte IDH determinou que a falta de investigação 

de uma denúncia de violação sexual, que viola o direito à privacidade do artigo 11 da Convenção 

Americana, “implica um não cumprimento do dever de garantir a integridade pessoal como a 

proteção à vida sexual, incluída no artigo 11 da Convenção” (par. 276). Da mesma forma, a falta 

de uma investigação efetiva das denúncias de intimidação a jornalistas também foi fundamental 

para a existência da violação do artigo 13, Ver Corte IDH, Perozo y otros vs Venezuela, 28 de 

janeiro de 2009.  
31 Adotada em Cartagena (Colômbia) a 9 de dezembro de 1985. Esta convenção entrou em vigor a 

28 de fevereiro de 1987. Os artigos 1, 6 e 8 foram particularmente importantes para a 

jurisprudência da Corte IDH. Sobre isto, ver entre outras decisões: Corte IDH, Cabrera García y 

Montiel Flores vs México, 26 de novembro de 2010 par. 126 e Corte IDH, Mendoza y otros vs 

Argentina, 14 de maio de 2013 par. 233 (Em adiante, Corte IDH, Mendoza y otros).  
32 Adotada em Belém do Pará (Brasil) a 9 de junho de 1994. Esta convenção entrou em vigor a 28 

de março de 1996. O Secção B do artigo I desta convenção prevê a obrigação de punir os 

culpados por desaparecimentos forçados. Para a aplicação judicial deste artigo, ver entre outras 

decisões, Corte IDH, Gelman vs Uruguai, 24 de fevereiro de 2011, par. 117 – 137 (Em adiante, 

Corte IDH, Gelman) e Corte IDH, García y familiares vs Guatemala, 29 de novembro de 2012, par. 

128 – 155.  
33 Corte IDH, Hermanas Serrano Cruz, par. 113; Corte IDH, Comunidad Moiwana vs Surinam, 15 

de junho de 2005, par. 94 (Em adiante Corte IDH, Comunidad Moiwana) e Corte IDH, Masacre 

deÇ Mapiripán vs Colombia, 15 de setembro de 2005, par. 145 (Em adiante, Corte IDH, Masacre 

de Mapiripán).  
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Outro aspeto que evidencia a importância desta obrigação 

positiva transversal, e da inconsistência com a qual a Corte de San 

José a desenvolveu, pode ser encontrado em várias decisões. Isto 

acontece porque a investigação, punição e reparação também 

foram abordadas pela Corte IDH como uma medida de 

reparação34. Esta duplicidade entre obrigação positiva e medida de 

reparação não parece lógica já que é habitual que exista uma 

distinção entre elas. Apesar das inconsistências mencionadas, não 

há dúvida de que a investigação, prevenção e reparação da 

violação de direitos humanos é um ponto essencial da 

jurisprudência da Corte de San José, que a utilizou com a intenção 

de reduzir os elevados níveis de impunidade que muitas vezes 

existem35.  

Pois bem, como já foi referido, esta não é a única obrigação 

positiva transversal decorrente da jurisprudência da Corte de San 

José. Isto deve-se, nomeadamente, à existência do que foi 

chamado de “controlo de convencionalidade”. Esta noção implica 

que os juízes nacionais fazem parte do sistema judicial 

convencional36 embora, seguindo o previsto pelo princípio de 

subsidiariedade, este papel não está expressamente previsto pelo 

Pacto de San José. 

A primeira vez que a Corte de San José desenvolveu a noção 

de “controlo difuso de convencionalidade” foi na decisão Almonacid 

 

34 De facto, no caso Velásquez Rodríguez, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

solicitou à Corte IDH condenar o Estado a levar a cabo uma investigação exaustiva sobre o 

desaparecimento forçado do Senhor Velásquez Rodríguez, o que a Corte de San José fez. Desde 

então, cada vez que a Corte encontra uma violação desta obrigação positiva, condena o Estado a 

investigar de forma exaustiva. No que diz respeito às investigações por desaparecimentos 

forçados, ver, por exemplo, Corte IDH, Contreras y otros vs El Salvador, 31 de agosto de 2011, 

par. 250 (Em adiante, Corte IDH, Contreras). Em relação aos direitos reconhecidos nos artigos 4, 

5 e 7, ver Corte IDH, Bulacio vs Argentina, 18 de setembro de 2003, par. 162, (Em adiante, 

Corte IDH, Bulacio). Sobre as investigações de torturas e de tratamentos desumanos e 

degradantes, ver Corte IDH, Fernández Ortega vs México, 30 de agosto de 2010, par. 308.  
35 TITTEMORE, B., “Ending impunity in the Americas: the role of the Inter-American Human 

Rights System in advancing accountability for serious crimes under international law”, 

Southwestern Journal of Law & Trade in the Americas, Vol. 12, 2005-2006, pág. 429 – 475.  
36 Para uma análise do impacto do controlo de convencionalidade no diálogo judicial entre juízes 

nacionais e a Corte de San José, ver HUNEEUS, A. “Courts resisting Courts: Lessons from the 

Inter-American Court´s to enforce Human Rights”, Cornell International Law Journal, vol. 44, 

2011. 493 – 533. 
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Arellano e outros37. Para isso, a Corte baseou-se em quatro 

argumentos: i) a obrigação de respeito presente no artigo 1 do 

Pacto de San José; ii) a obrigação de adoção de medidas no direito 

interno consagrada no artigo 2 da Convenção Americana; iii) os 

princípios gerais da responsabilidade internacional do Estado e iv), 

o princípio de Pacta Sunt Servanda. Com base nestes argumentos, 

a Corte de San José afirmou que os juízes nacionais têm a 

obrigação de abster-se de aplicar a legislação nacional que não 

esteja de acordo com as obrigações decorrentes da Convenção 

Americana.  

Visto de forma superficial, o “controlo difuso de 

convencionalidade” é, aparentemente, uma obrigação negativa, na 

qual o juiz apenas deve abster-se de fazer algo que poderia 

significar uma violação dos direitos humanos. No entanto, existem 

vários elementos desta obrigação que mostram que na realidade é 

uma mistura interessante de obrigações positivas e negativas. Isto 

acontece porque na decisão Trabalhadores Demitidos do Congresso 

a Corte de San José determinou que os juízes nacionais são 

chamados a fazer um controlo de convencionalidade, inclusive 

quando as partes não invocam uma inconsistência entre a 

legislação nacional e as obrigações convencionais. Isto significa 

que o juiz nacional deve efetuar o controlo de convencionalidade 

de ofício38. 

Como se o anterior não fosse suficiente, a Corte IDH também 

determinou que os juízes nacionais têm de ter em conta a 

jurisprudência da Corte de San José quando efetuam o controlo de 

convencionalidade. Isto significa que os juízes nacionais têm de se 

manter atualizados sobre os desenvolvimentos legais que 

acontecem na Costa Rica. Além de reforçar a importância da sua 

jurisprudência, com o controlo de convencionalidade a Corte IDH 

incentiva os juízes nacionais a interpretarem o direito nacional à 

luz das obrigações assumidas pelo Estado sob a convenção. Sem 

dúvida alguma, o controlo de convencionalidade constitui uma 

obrigação positiva de grande envergadura. 

 

37 Corte IDH, Almonacid Arellano y otros vs Chile, 26 de setembro de 2006. 
38 Corte IDH, Trabajadores Cesados del Congreso vs Peru, 24 de novembro de 2006.  
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Este não é o lugar para desenvolver de forma detalhada o 

controlo de convencionalidade, os seus limites39, o seu potencial40 

ou as suas implicações41. No entanto, a partir da perspetiva das 

obrigações positivas, sim que existe um aspeto que vale a pena 

destacar. Normalmente, as obrigações positivas são 

responsabilidade do executivo ou do legislativo de um Estado. No 

entanto, o controlo de convencionalidade, como a Corte IDH o 

desenvolveu, envolve a área judicial dos Estados, não como objeto 

das suas críticas, como quando são questionados pela falta de 

investigação, mas sim como um fator essencial para a eficácia dos 

direitos humanos na região. Sem dúvida, um componente 

importante dessa eficácia está nas obrigações positivas específicas 

que serão desenvolvidas na próxima secção.  

Finalmente, não podemos deixar de destacar as medidas de 

proteção a favor das crianças como obrigações positivas. Como já 

observado, o artigo 19 da Convenção Americana, que reconhece 

os direitos das crianças, envolve obrigações positivas. No entanto, 

o artigo referido não detalha quais são essas medidas de proteção 

a favor das crianças que são esperadas por parte do Estado. Desta 

forma, foi a jurisprudência da Corte IDH que esclareceu o tema.  

Na decisão “Crianças de Rua” a Corte interpretou o artigo 19 

do Pacto de San José à luz da Convenção sobre os direitos da 

Criança42, principalmente os artigos 2, 3, 6, 20, 27, 37, 38 e 3943. 

Como consequência, são várias as obrigações positivas decorrentes 

do artigo 19. “Entre elas merecem ser destacadas as relacionadas 

com a não discriminação, a assistência especial às crianças 

 

39 RUIZ-CHIRIBOGA, O. “The Conventionality Control: examples of (un)successful experiences in 

Latin America”, Inter-American and European Human Rights Journal, vol. 3, 2010, Nº 1-2, pág. 

200 – 219.  
40 Ver BAZAN, V., “Control de Convencionalidad, puentes jurisdiccionales dialógicos y protección 

de los derechos humanos”, em VON BOGDANDY, A, PIOVESAN, F., MOREALES ANTONIAZZI, M. 

(Coords), Estudos Avançados de Direitos Humanos, El Sevier, 2013, pág. 590 – 616 e o Voto 

Particular do Juiz Ad-hoc FERRER MAC-GREGOR na sentença Corte IDH, Cabrera García y Montiel 

Flores vs México, 26 de novembro de 2010. 
41 GARCIA-RAMIREZ, S., “El control judicial interno de convencionalidad”, em VON BOGDANDY, 

A, PIOVESAN, F. e MOREALES ANTONIAZZI, M., (Coords), Op. Cit., pág. 557 – 589.  
42 Adotada e aberta à assinatura e aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas. Resolução 

44/25, de 20 de novembro de 1989.  
43 Os artigos 38 e 39 não foram interpretados na sentença Niños de la Calle. No entanto, foram 

particularmente importantes na sentença Corte IDH, Masacre de Mapiripán, par. 154.  
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privadas do seu ambiente familiar, a garantia de 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”44. No entanto, é importante destacar que a Corte IDH 

aumentou estas obrigações positivas com outros temas 

relacionados com: torturas45, condições de detenção46, 

desaparecimento forçado47, processos judiciais48 e unidade 

familiar49. 

Da mesma forma, não podemos deixar de destacar que, 

segundo a Corte de San José, a obrigação de promover e proteger 

os direitos das crianças indígenas a viver de acordo com a sua 

própria cultura, religião e linguagem também constitui uma 

obrigação positiva derivada do artigo 19, em relação com o artigo 

30 da Convenção dos Direitos da Criança50. Esta interpretação foi 

subsequentemente aprovada pela jurisprudência interamericana na 

decisão Xákmok51.  

2.2. Específicas 

Embora a jurisprudência em relação ao dever de investigar, 

punir e reparar a violação dos direitos humanos seja um pilar 

essencial da Corte IDH, esta não é a única jurisprudência na qual 

está refletida a dimensão positiva das obrigações decorrentes da 

Convenção Americana. Isto acontece porque na jurisprudência 

interamericana existem muitas outras obrigações positivas. Estas 
 

44 Corte IDH, Niños de la Calle, par. 196.  
45 Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri, par. 168.  
46 Ibidem. Ver também, Corte IDH, Uzcátegui y otros vs Venezuela, 3 de setembro de 2012 par. 

152 e, mais recentemente, Corte IDH, Mendoza y otros, par. 162. 
47 Na famosa decisão Campo Algodonero (Corte IDH, Campo Algodonero vs México, 16 de 

novembro de 2009 (Em adiante, Corte IDH, Campo Algodonero)) a Corte de San José determinou 

que “o Estado tinha a obrigação de adotar todas as medidas positivas que fossem necessárias para 

garantir os direitos das meninas desaparecidas. Especificamente, o Estado tinha o dever de 

garantir que fossem encontradas com a maior brevidade, logo depois dos familiares reportarem o 

seu desaparecimento, principalmente porque o Estado tinha conhecimento da existência de um 

contexto específico no qual as meninas ainda estavam desaparecidas”. (par. 409). 
48 Corte IDH, Rosendo Cantú vs México, 31 de agosto de 2010, par. 201, (Em adiante, Corte IDH, 

Rosendo Cantú). 
49 Corte IDH, Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, 24 de novembro de 2009, par. 190 (Em 

adiante, Corte IDH, Masacre de las Dos Erres). Ver também, Corte IDH, Contreras, par. 107. 
50 Corte IDH, Chitay Nech vs Guatemala, 25 de maio de 2010, par. 167.  
51 Corte IDH, Xákmok Kásek, par. 262.  
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estão claramente ligadas a um determinado direito e não podem 

ser aplicadas de forma transversal. A seguir, apresentamos uma 

rápida enunciação de todas as obrigações positivas específicas 

presentes na jurisprudência da Corte de San José.  

A primeira das obrigações positivas específicas à qual é feita 

referência está vinculada ao direito à personalidade jurídica, 

reconhecida pelo artigo 3 do Pacto de San José. Este direito 

encontrou um desenvolvimento importante na jurisprudência 

relativa ao desaparecimento forçado de pessoas, uma vez que é 

considerado como um dos direitos que são violados por este 

fenómeno. No entanto, também podemos afirmar que, de forma 

autónoma, a Corte interpretou este direito ao afirmar que “é dever 

do Estado proporcionar os meios e as condições jurídicas em geral, 

para que o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica 

possa ser exercido pelos seus titulares”52. No caso Sawhoyamaxa, 

com base nas considerações referidas, la Corte determinou que o 

Estado violou este aspeto do artigo 3 do Pacto de San José e, 

portanto, condenou-o a realizar, no prazo de um ano, um 

programa de registo e documentação dos membros da 

Comunidade Indígena em questão53.  

Na jurisprudência sobre o artigo 4 da Convenção Americana, 

que reconhece o direito à vida, a Corte de San José desenvolveu 

várias obrigações positivas. De forma geral, o juiz interamericano 

afirmou que os Estados têm de garantir a existência de 

determinadas condições para proteger a eficácia do direito à vida. 

Uma dessas condições é o cumprimento da obrigação transversal 

 

52 Corte IDH, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguai, 29 de março de 2006, (Em 

adiante, Corte IDH, Sawhoyamaxa), par. 189. Esta interpretação foi aprovada na Corte IDH, 

Pueblo Samaraka vs Surinam, 28 de novembro de 2007, par. 167 (Em adiante, Corte IDH, 

Pueblo Samaraka); Corte IDH, Anzualdo Castro vs Peru, 22 de setembro de 2009, par. 88; Corte 

IDH, Radilla Pacheco vs México, 23 de Novembro de 2009, par. 156 e Corte IDH, Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek vs Paraguai, 24 de agosto de 2010, par. 249 (Em adiante Corte IDH, 

Xákmok Kásek). 
53 Na supervisão do cumprimento da sentença, está que o Estado cumpriu parcialmente com esta 

condenação já que colaboradores do Instituto Nacional de Identificação visitaram três vezes a 

comunidade e conseguiram o registo e a identificação de cerca de 95% da população. Ver Corte 

IDH, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguai, 8 de fevereiro de 2008, Resolução 

Supervisão do Cumprimento, par. 43. 
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de investigação, punição e reparação54 detalhada na secção 

anterior. Isto significa que os Estados têm de garantir a criação de 

um sistema judicial eficaz que seja capaz de cumprir esta 

obrigação55. Outra das condições que protegem a efetividade do 

direito à vida é a existência de legislação que impeça as violações 

deste direito56.  

Além disso, na jurisprudência interamericana é possível 

encontrar outras áreas onde foi adotada a perspetiva das 

obrigações positivas em relação ao direito à vida. Assim, a Corte 

de San José afirmou que os Estados têm de proteger a vida 

daqueles que sabem57, ou deveriam saber, que estão em risco de 

que este direito seja violado58, principalmente se este risco foi, pelo 

menos em parte, criado pelo próprio Estado59. Nessa mesma linha, 

também estão decisões onde é afirmado que os Estados: i) não 

podem tolerar que os seus agentes sejam responsáveis pela 

violação do direito à vida60 e ii) têm de garantir a proteção da vida 

 

54 Corte IDH, Velásquez Rodríguez, par. 188; Corte IDH, Servellón García, par. 119; Corte IDH, 

Ximenes Lopes, par. 147; Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello, par. 148; Corte IDH, Hermanos 

Gómez Paquiyauri vs Peru, 8 de julho de 2004, par. 129 (Em adiante, Hermanos Gómez 

Paquiyauri); Corte IDH, Juan Humberto Sánchez, par. 110; Corte IDH, 19 Comerciantes vs 

Colombia, 5 de julho de 2004 par. 153; Corte IDH, Huilca Tecse, par. 66; Corte IDH, Zambrano 

Vélez y otros vs Equador, 4 de julho de 2007, par. 109 (Em adiante, Corte IDH, Zambrano Vélez) 

e Corte IDH, Cantoral Huamani e García Santa Cruz vs Peru, 10 de julho de 2007 par. 100.  
55 Corte IDH, Zambrano Vélez, par. 81; Corte IDH, Baldeón García, par. 91; Corte IDH Vargas 

Areco vs Paraguai, 26 de Setembro de 2006, par. 84 e Corte IDH, Escué Zapata, par. 42.  
56 Corte IDH, Montero Aranguren, par. 66; Corte IDH, El mozote, par. 146; Corte IDH, Masacre de 

Ituango, par. 131 e Corte IDH, Sawhoyamaxa, par. 153.  
57 Na sentença Castillo González, a Corte de San José determinou que o Estado não era 

responsável pela morte da vítima, já que esta nunca notificou o risco que corria, ver Corte IDH, 

Castillo González, par 131. Para uma decisão recente em relação à notificação do risco, Corte IDH, 

Luna López vs Honduras, 10 de outubro de 2013 pág. 121 – 139. (Em adiante, Corte IDH, Luna 

López). 
58 Corte IDH, Valle Jaramillo par. 105; Corte IDH, Castillo González, par. 124; Corte IDH, Kichwa, 

par. 245; Corte IDH, Xákmok Kásek, par. 188; Corte IDH, Sawhoyamaxa, par. 155 e Corte IDH, 

Familia Barrios, par. 124.  
59 Corte IDH, Masacre de Ituango, par. 134. 
60 Corte IDH, Masacre de Santo Domingo par. 190; Ver também, Corte IDH, Castillo González, par. 

122; Corte IDH, Servellón García, par. 103; Corte IDH, Juan Humberto Sánchez vs Honduras, 7 de 

junho de 2003, par. 110 (Em adiante, Corte IDH, Juan Humberto Sánchez); Corte IDH, Montero 

Aranguren y otros (Retén de Catia) vs Venezuela, 5 de Julho de 2006, par. 64 (Em adiante, Corte 

IDH, Montero Aranguren); Corte IDH, Ximenes Lopes vs Brasil, 4 de Julho de 2006, par. 125 (Em 

adiante, Corte IDH, Ximenes Lopes); Corte IDH, Escué Zapata vs Colombia, 4 de julho de 2007 

par. 40 (Em adiante, Corte IDH, Escué Zapata); Corte IDH, Penal Miguel Castro Castro vs Peru, 25 

de novembro de 2006 par. 237 (Em adiante, Corte IDH, Penal Miguel Castro Castro). Corte IDH,  
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dos que estão privados da liberdade61, dos líderes sindicais62 e dos 

defensores dos direitos humanos63.  

Pois bem, uma das áreas na qual está em evidencia a 

dimensão positiva do artigo 4 do Pacto de San José refere-se à 

utilização legítima da força por parte dos agentes do Estado. Para 

isso, a Corte IDH afirmou que os Estados devem: i) ter uma 

legislação que indique claramente as condições de utilização da 

força64; ii) garantir que todas as ações onde seja utilizada a força 

excessiva sejam precedidas por um plano de ação65, já que estes 

tendem a limitar o número de mortes e (iii) investigar sempre que, 

pela ação de agentes do Estado, uma vida seja perdida66.  

Por outra parte, esta dimensão também é evidente na 

jurisprudência interamericana em relação às conotações especiais 

do direito à vida, principalmente dos grupos vulneráveis como as 

pessoas com deficiência67, os membros de comunidades 

indígenas68, os prisioneiros69 e as “crianças de rua”70. Isto acontece 

 

Masacre de Ituango vs Colombia, 1 de julho de 2006, par. 129 (Em adiante, Corte IDH, Masacre 

de Ituango); Corte IDH, Baldeón García vs Peru, 6 de abril de 2006, par. 83 (Em adiante, Corte 

IDH, Baldéon García); Corte IDH, Sawhoyamaxa par. 151; Corte IDH, Myrna Mack Chang vs 

Guatemala, 25 de novembro de 2003, par. 152 (Em adiante, Corte IDH, Myrna Mack) e Corte 

IDH, Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, 31 de janeiro de 2006, par. 120 (Em adiante, Corte 

IDH, Masacre de Pueblo Bello).  
61 Esta obrigação também está baseada parcialmente no artigo 5 do Pacto de San José. Ver 

Corte IDH, Pacheco Teruel y otros vs Honduras, 27 de abril de 2012, par. 63 (Em adiante, Corte 

IDH, Pacheco Teruel); Corte IDH, Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguai, 2 de setembro 

de 2004, par. 151 (Em adiante, Corte IDH Instituto de Reeducación del Menor); Corte IDH Juan 

Humberto Sánchez, par. 111; Corte IDH, Bulacio, par. 38 e Corte IDH, Hermanos Gómez 

Paquiyauri, par. 124.  
62 Corte IDH, Huilca Tecse, par. 77.  
63 Corte IDH, Kawas Fernández vs Honduras, 3 de abril de 2009, par. 144, Corte IDH, Gudiel 

Álvarez, par. 314.  
64 Corte IDH, Nadège Dorzema y otros vs República Dominicana, 24 de outubro de 2012, par. 82 

(Em adiante, Corte IDH, Nadège Dorzema); Corte IDH, Montero Aranguren, par. 75 e Corte IDH, 

Zambrano Vélez, par. 86.  
65 Corte IDH, Nadège Dorzema, par. 84 
66 Corte IDH, Myrna Mack, par. 157.  
67 Corte IDH, Ximenes Lopes, par. 138.  
68 Na sentença da Comunidad Indígena Yakye Axa (Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa vs 

Paraguai, 17 de junho de 2005) (Em adiante, Corte IDH Comunidad Indígena Yakye Axa), a 

Corte de San José considerou que as medidas que o Estado tinha adotado para proteger a 

comunidade indígena (alimentação, saúde e educação) eram insuficientes para cumprir as 

obrigações convencionais, Ver Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa, par. 169. Isto foi 

posteriormente aprovado na sentença Corte IDH, Xákmok Kásek, par. 194 - 217. 
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porque, em diferentes decisões, foi afirmado que estes grupos têm 

direito a uma “vida digna”.  

Finalmente, nas decisões Ximenes Lopes71 e Suárez Peralta72 

a Corte IDH determinou que os Estados têm de regular e 

supervisionar as instituições que prestam serviços de saúde, uma 

vez que esta está intimamente ligada aos direitos à vida e à 

integridade pessoal.  

Na jurisprudência sobre o artigo 5, que reconhece 

justamente o direito à integridade pessoal, a Corte de San José 

afirmou que os Estados têm responsabilidades sobre o tratamento 

que os que estão sob a sua jurisdição recebem, principalmente 

aqueles que estão em prisões ou em institutos de saúde mental. 

Deste papel deriva que os Estados são responsáveis pelas 

condições de detenção73, por isso, foi declarada a violação dos 

 
69 Esta obrigação está intimamente relacionada com as condições de detenção nas prisões, de 

acordo com o artigo 5 do Pacto de San José, que será desenvolvida com mais detalhe mais à 

frente, de momento, ver Corte IDH Instituto de Reeducación del Menor, par. 152. 
70 Corte IDH, “Niños de la Calle” vs Guatemala, 19 de novembro de 1999, par. 191 (Em adiante, 

Corte IDH, Niños de la Calle).  
71 Corte IDH, Ximenes Lopes, par. 141.  
72 Corte IDH, Suarez Peralta vs Equador, 21 de maio de 2013, par. 153. 
73 Existem bastantes exemplos na jurisprudência da Corte de San José. Ver, entre muitos outros 

exemplos, Corte IDH, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Equador, 21 de novembro de 2007, par. 

171 (Em adiante, Corte IDH, Chaparro Álvarez); Corte IDH, Boyce y otros vs Barbados, 20 de 

novembro de 2007, par. 86; Corte IDH, Cantoral Benavides vs Peru, 18 de agosto de 2000, par. 

81 (Em adiante, Corte IDH, Cantoral Benavides); Corte IDH, De la Cruz Flores vs Peru, 18 de 

novembro de 2004, par. 124; Corte IDH, Díaz Peña vs Venezuela, 26 de junho de 2012, par. 135; 

Corte IDH, Lori Berenson Mejia vs Peru, 24 de novembro de 2004, par. 99 (Em adiante, Corte 

IDH, Lori Berenson); Corte IDH, Pacheco Teruel, par. 60 e Corte IDH, Suárez Rosero vs Equador, 

12 de novembro de 1997, par. 91.  



 

147 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

direitos humanos, principalmente, em casos de superlotação74 e 

incomunicação75. 

Por outra parte, em relação ao artigo 6 da Convenção 

Americana, que consagra a proibição da escravatura, podemos 

dizer que, felizmente, a Corte IDH não teve muitas oportunidades 

para se pronunciar sobre este tema. No entanto, vale a pena 

mencionar, brevemente, a decisão Massacre de Rio Negro vs 

Guatemala, já que nesta decisão, através de um obiter dictum, a 

Corte de San José determinou, seguindo a decisão Barcelona 

Traction da Corte Internacional de Justiça, que “no direito 

internacional contemporâneo a proteção contra a escravatura e 

contra a discriminação racial, é uma obrigação internacional erga 

omnes”76.  

No entanto, na sua decisão, o juiz convencional não se 

deteve para analisar de forma precisa o que esta proteção 

implicava. No entanto, vinculou a obrigação a trabalhar de 

algumas das vítimas do Massacre à violação da integridade 

psicológica de crianças e adultos, razão pela qual não se pode falar 

de uma interpretação autónoma do artigo 6 do Pacto de San José 

por parte do juiz interamericano.  

Passando ao direito à liberdade, a Corte de San José 

determinou que “[a] Convenção Americana nos números 4, 5 e 6 

do artigo 7 estabelece obrigações de carácter positivo que impõem 

exigências específicas ou particulares tanto a agentes do Estado 

 

74 Corte IDH, Yvon Neptune vs Haiti, 6 de maio de 2008, par. 131 (Em adiante, Corte IDH, Yvon 

Neptune); Corte IDH, Vélez Loor vs Panamá, 23 de novembro de 2010, par. 203 (Em adiante, 

Corte IDH, Vélez Loor); Corte IDH, Tibi vs Equador, 7 de setembro de 2004, par. 150 (Em 

adiante, Corte IDH, Tibi); Corte IDH, Raxcacó Reyes vs Guatemala, 15 de setembro de 2005, 

par. 95; Corte IDH, Penal Miguel Castro Castro, par. 315; Corte IDH, Pacheo Teruel, par. 65; 

Corte IDH, Montero Aranguren, par. 88; Corte IDH, Lori Berenson Mejia, par. 102; Corte IDH, 

López Álvarez vs Honduras, 1 de fevereiro de 2006, par. 108 (Em adiante, Corte IDH, López 

Álvarez); Corte IDH Instituto de Reeducación del Menor, par. 165; Corte IDH, García Asto y 

Ramírez Rojas vs Peru, 25 de novembro de 2005, par. 221 (Em adiante, Corte IDH, García 

Asto); Corte IDH, Fleury y otros vs Haiti, 23 de novembro de 2011, par. 85 e Corte IDH, Fermín 

Ramírez vs Guatemala, 20 de junho de 2005, par. 118.  
75 Corte IDH, Castillo Petruzzi y otros vs Peru, 30 de maio de 2005, par. 192 (Em adiante, Corte 

IDH, Castillo Petruzzi); Corte IDH, Torres Millacura y otros vs Argentina, 26 de agosto de 2011, 

par. 103; Corte IDH, Ticona Estrada y otros vs Bolivia, 27 de novembro de 2008, par. 58 e Corte 

IDH, Loayza Tamayo vs Peru, 17 de setembro de 1997, par. 58.  
76 Corte IDH, Masacres de Rio Negro vs Guatemala, 4 de setembro de 2012, par. 141 (Em 

adiante, Corte IDH, Masacres de Rio Negro).  
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como a terceiros que atuem com a sua tolerância ou 

consentimento e que sejam responsáveis por uma detenção”77. A 

partir desta perspetiva geral, devemos salientar que o juiz 

interamericano incidiu nas obrigações positivas decorrentes do 

controlo judicial das detenções78 e na obrigação de informar a 

detido sobre as razões da sua detenção.  

Em relação à primeira, a Corte IDH foi consistente em 

afirmar que os Estados têm de garantir que as pessoas detidas 

sejam levadas, sem maiores atrasos, perante um juiz79. No que se 

refere à informação sobre os motivos da detenção, foi determinado 

que esta obrigação não é satisfeita com uma simples notificação da 

base legal da detenção, já que o detido tem direito a ser informado 

de uma forma simples (ou seja, sem tecnicismos) sobre as razões 

pelas quais está a ser preso80.  

A este respeito, podemos descartar que na decisão Tibi a 

Corte de San José determinou que, segundo o artigo 7, o detido 

tem o direito de ser informado sobre a possibilidade de contactar 

um advogado - e de se reunir com ele em privado - ou um familiar 

para informar sobre a ocorrência da detenção81.  

Finalmente, não se pode deixar de lado que, no contexto das 

múltiplas violações decorrentes dos desaparecimentos forçados, a 

Corte de San José determinou que os Estados têm de manter um 

registo sobre as detenções realizadas82, onde devem registar, pelo 

menos, a seguinte informação: as razões da detenção, o agente 

que fez a detenção e a hora na qual foi realizada, entre outras. 

 

77 Corte IDH, Juan Humberto Sánchez, par. 81; Corte IDH, Maritza Urrutia vs Guatemala, 27 de 

novembro de 2003, par. 71 (Em adiante, Corte IDH, Maritza Urrutia); Corte IDH, Hermanos 

Gómez Paquiyauri, par. 91 e Corte IDH, Tibi, par. 108.  
78 Ver, entre outras, Corte IDH, Castillo Petruzzi, par. 108; Corte IDH, Niños de la Calle, par. 135; 

Corte IDH, Durand y Ugarte vs Peru, 16 de agosto de 2000, par. 91; Corte IDH, Yvon Neptune, 

par. 107; Corte IDH, López Álvarez, par. 87; Corte IDH, García Asto, par. 109; Corte IDH, Tibi, 

par. 115 e especificamente no que se refere a estrangeiros, Corte IDH, Vélez Loor, par. 108.  
79 Deve-se observar que na sentença Chaparro Álvarez, a Corte de San José não aceitou a 

presença do juiz no momento da detenção como uma forma de cumprir a obrigação de controlo 

judicial. Ver Corte IDH, Chaparro Álvarez, par. 85. 
80 Corte IDH, Yvon Neptune, par. 106; Corte IDH, López Álvarez, par. 84; Corte IDH, Chaparro 

Álvarez, par. 71 e Corte IDH, Usón Ramírez vs Venezuela, 20 de novembro de 2009, par. 147. 
81 Corte IDH, Tibi, par. 112. 
82 Corte IDH, Gudiel Álvarez, par. 197.  
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Estas medidas são necessárias para limitar o risco de 

desaparecimentos forçados.  

Por outra parte, na série de casos contra o Peru, em termos 

das dificuldades para diferenciar entre os delitos de traição à 

pátria, terrorismo e terrorismo agravado, o juiz convencional 

determinou que o artigo 9 do Pacto de San José exige que os 

Estados classifiquem e descrevam os delitos de uma forma precisa 

e sem ambiguidades83. Isto significa que não é apenas a lei que 

deve obedecer ao princípio de legalidade, segundo o qual as 

condutas sancionáveis devem ser previstas pela lei antes da sua 

realização, mas também estas condutas têm de ser claramente 

diferenciáveis entre si84.  

No que se refere à liberdade de expressão, reconhecida pelo 

artigo 13 do Pacto de San José, a Corte IDH desenvolveu duas 

obrigações positivas diferentes. Por um lado, em termos de acesso 

à informação pública, reconhecido pelo mesmo artigo 13, implica 

que os Estados têm de proporcionar, a quem o solicite, a 

informação pública que têm em seu poder, sempre que ao fazê-lo 

não seja violada a segurança nacional85. Por outra parte e de forma 

mais tímida, o juiz convencional determinou que os Estados têm 

obrigação em promover o pluralismo informativo86. No entanto, na 

decisão não existe uma definição desta noção.  

Existe uma situação semelhante no que diz respeito aos 

direitos da família, previstos no artigo 17 do Pacto de San José. De 

facto, o juiz interamericano afirmou que “[d]ada a importância do 

direito à proteção à família, a Corte estabeleceu que o Estado é 

obrigado a favorecer o desenvolvimento e a força do núcleo 

familiar”87. No entanto, para além de que na época a 

jurisprudência convencional já reconhecesse que a noção de núcleo 

 

83 Corte IDH, Castillo Petruzzi y otros, par. 121, Corte IDH, Cantoral Benavides, par. 155 e Corte 

IDH, Lori Berenson, par. 117.  
84 Corte IDH, García Asto, par. 188.  
85 Corte IDH, Claude Reys y otros vs Chile, 19 de setembro de 2006, par. 77, Corte IDH, Gomes 

Lund y otros vs Brasil, 24 de novembro de 2010 pág. 230.  
86 Corte IDH, Fontevecchia y D’Amico vs Argentina, 29 de novembro de 2011, pág. 45 e Corte 

IDH, Ríos y otros vs Venezuela, 28 de janeiro de 2009, par. 106.  
87 Corte IDH, Masacres de Rio Negro, par. 145. 
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familiar pode estender-se a casais do mesmo sexo88, a Corte IDH 

não desenvolveu sobre o que faz com que um núcleo familiar seja 

considerado forte.  

Em relação ao direito ao nome, reconhecido pelo artigo 18 da 

Convenção Americana, a Corte IDH afirmou que os Estados "têm a 

obrigação não apenas de proteger o direito ao nome, mas também 

de fornecer as medidas necessárias para facilitar o registo da 

pessoa, imediatamente depois do seu nascimento”89. Esta 

obrigação está claramente ligada à obrigação prevista no artigo 3, 

já que o registo das pessoas é um pré-requisito ao reconhecimento 

da personalidade jurídica. Em relação a este aspeto, também se 

pode afirmar que os Estados são obrigados a facilitar as mudanças 

no registo e nos documentos de identificação pessoal, 

principalmente se essas mudanças são necessárias para que a 

pessoa recupere a sua verdadeira identidade pessoal90.  

Por outra parte, o direito à nacionalidade, reconhecido pelo 

artigo 20 da Convenção Americana, também inclui obrigações 

positivas, já que os Estados têm de “dar ao indivíduo um mínimo 

de apoio jurídico no conjunto de relações”91. Sem lugar a dúvidas, 

esta obrigação positiva é claramente influenciada e delimitada, 

pelo direito internacional clássico, mas não tem um maior 

desenvolvimento na jurisprudência contenciosa da Corte de San 

José. 

No que diz respeito à interessante jurisprudência sobre a 

propriedade comunitária indígena92, que está protegida pelo artigo 
 

88 Corte IDH, Atala Riffo y niñas vs Chile, 24 de fevereiro de 2002, par. 177. 
89 Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, 8 de setembro de 2005, par. 183 (Em 

adiante, Corte IDH, Yean y Bosico). 
90 Esta obrigação positiva foi desenvolvida na sentença Contreras da Corte de San José. O caso 

refere-se ao desaparecimento forçado de três crianças pelas mãos de membros de unidades 

militares no contexto de “operações de contrainsurgência” durante o conflito armado de El 

Salvador. Em muitos casos, o desaparecimento forçado neste contexto implicava o rapto de 

crianças e o registo sob dados pessoais falsos. De acordo com a Corte de San José, esta prática 

representa uma forma de desaparecimento forçado e uma violação do direito à identidade. Sobre 

o mesmo tema, ver Corte IDH, Gelman vs Uruguai, 24 de fevereiro de 2011 (Em adiante, Corte 

IDH, Gelman).  
91 Corte IDH, Gelman, par. 128.  
92 Para ver a jurisprudência sobre a propriedade comunitária indígena, consultar Corte IDH, 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, 31 de agosto de 2001 (Em adiante, Corte 

IDH, Mayagna); Corte IDH, Comunidad Moiwana; Corte IDH Yakye Axa; Corte IDH, 

Sawhoyamaxa; Corte IDH, Pueblo Samaraka e Corte IDH, Kichwa.  
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21 da Convenção Americana, também existem algumas obrigações 

positivas. A partir do primeiro caso sobre o tema, Comunidade 

Maygna (Sumo) Awas Tingni, a Corte IDH determinou que este 

direito inclui a delimitação, demarcação e titulação deste direito a 

favor das comunidades indígenas93. Inclusive, quando o Estado 

tem problemas na devolução de territórios tradicionais às 

comunidades indígenas, a jurisprudência interamericana afirmou 

que este deve “entregar-lhes terras alternativas de igual extensão 

e qualidade, que serão escolhidas por consenso com os membros 

dos povos indígenas, de acordo com as suas próprias formas de 

consulta e decisão”94. Estas consultas e principalmente a distinção 

entre consulta e consentimento, também estão presentes nos 

casos de megaprojetos e podem afetar estes territórios, como foi 

estabelecido na decisão relativa ao povo Samaraka95.  

Em relação ao direito à liberdade de circulação e residência, a 

jurisprudência lidou principalmente com o fenómeno da deslocação 

forçada provocado por conflitos armados internos. Este fenómeno 

explica, em parte, as obrigações positivas decorrentes do artigo 

22. A primeira vez que a Corte IDH constatou uma violação das 

obrigações que derivam da liberdade de circulação e residência, 

afirmou que “o Estado não estabeleceu as condições, nem forneceu 

os meios que permitiriam aos membros da comunidade regressar 

voluntariamente, de forma segura e com dignidade, às suas terras 

tradicionais (…)”96.  

 

93 Corte IDH, Mayagna, par. 153. 
94 Corte IDH, Sawhoyamaxa, par. 135.  
95 Corte IDH, Pueblo Samaraka, par. 134.  
96 Corte IDH, Comunidad Moiwana, par. 120. A comunidade Moiwana foi deslocada depois de 

uma operação militar realizada a 29 de novembro de 1986. De acordo com a evidência 

apresentada perante a Corte de San José,  

“A 29 de novembro de 1986 foi realizada uma operação militar na aldeia de Moiwana. Agentes do 

Estado e os seus colaboradores mataram pelo menos 39 membros indefesos da comunidade, 

entre os quais crianças, mulheres e idosos e feriram outros. Da mesma forma, a operação 

queimou e destruiu a propriedade da comunidade e forçou os sobreviventes a fugir” (Corte IDH, 

Comunidad Moiwana, par. 86.15). O Corte determinou que o Estado não investigou as denúncias 

de violações dos direitos humanos. Ao fazê-lo, a Corte IDH estabeleceu a investigação efetiva, a 

punição e a reparação das violações de direitos humanos como uma condição prévia para 

garantir o regresso dos membros da comunidade aos territórios dos quais foram deslocados 

depois das ações militares.  
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Posteriormente, na decisão sobre o Massacre de Mapiripán, a 

Corte de San José aperfeiçoou a sua interpretação sobre a 

deslocação forçada ao afirmar que o artigo 22 inclui o direito a não 

ser deslocado à força97. Este direito exige que o Estado não tolere 

a ocorrência deste fenómeno, mas para além disso “tome medidas 

de carácter positivo para reverter os efeitos da sua condição de 

debilidade, vulnerabilidade e impotência, inclusive vis-à-vis as 

atuações e práticas de terceiros”98. Recentemente, no caso dos 

Massacres de El Mozote e aldeias vizinhas, foi determinado que a 

participação das pessoas deslocadas no planeamento e 

implementação dos planos de regresso às suas terras deve ser 

garantido pelo Estado99.  

Passando para os direitos políticos, reconhecidos pelo artigo 

23 do Pacto de San José, a jurisprudência da Corte IDH 

determinou que o artigo referido implica pelo menos duas 

obrigações positivas. Por um lado, na decisão YATAMA, foi 

determinado que, dada a necessidade da legislação eleitoral nos 

sistemas democráticos, os Estados têm de garantir a existência 

destas leis, certificando-se de que estas tendem pela “celebração 

de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio 

universal, igual e secreto como expressão da vontade dos eleitores 

que reflete a soberania do povo”100.  

Por outra parte, o artigo 23 também implica uma obrigação 

positiva em termos da oposição política. No caso Manuel Cepeda 

Vargas, foi determinado que “a participação efetiva de pessoas, 

grupos e organizações e partidos políticos de oposição numa 

sociedade democrática deve ser garantida pelos Estados, mediante 

regulamentos e práticas adequadas que possibilitem o seu acesso 

real e eficaz aos diferentes espaços deliberativos em termos 

igualitários, mas também através da aprovação de medidas 

necessárias para garantir o seu pleno exercício, tendo em conta a 

 

97 Corte IDH, Masacre de Mapiripán, par. 188. 
98 Corte IDH, Masacres de Rio Negro, par. 174.  
99 Corte IDH, El Mozote, par. 188.  
100 Corte IDH, YATAMA vs Nicaragua, 23 de junho de 2005, par. 207 (Em adiante, Corte IDH, 

YATAMA). 
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situação de vulnerabilidade dos integrantes de alguns setores ou 

grupos sociais”101. 

Finalmente, no que diz respeito à igualdade, reconhecida pelo 

artigo 24 da Convenção Americana, a jurisprudência determinou 

que os Estados “devem abster-se de produzir regulamentos 

discriminatórios ou que tenham efeitos discriminatórios nos 

diferentes grupos de uma população no momento de exercerem os 

seus direitos”102. Evidentemente, esta é uma obrigação negativa. 

No entanto, a Corte de San José também determinou que a 

cláusula de igualdade obriga os Estados a “não introduzir no seu 

ordenamento jurídico regulamentos discriminatórios, eliminar os 

regulamentos de carácter discriminatório, combater as práticas 

desta natureza e estabelecer normas e outras medidas que 

reconheçam e assegurem a igualdade efetiva perante a lei de todas 

as pessoas”103. Estas três obrigações, que derivam diretamente do 

artigo 24 da Convenção, são claramente obrigações positivas.  

Antes de prosseguir com a restante análise, vale a pena 

extrair algumas conclusões do que foi exposto até aqui. Como visto 

nesta secção, as obrigações positivas, quer sejam transversais ou 

específicas, são uma parte essencial da jurisprudência da Corte 

IDH. No entanto, é importante referir que, com poucas exceções, a 

maior parte das obrigações positivas que estão na jurisprudência 

da Corte de San José foram desenvolvidas com base em noções 

ambíguas e etéreas ou, o que é ainda mais alarmante, foram 

desenvolvidas através de obiter dictum.  

A imprecisão da doutrina das obrigações positivas próprias da 

jurisprudência da Corte IDH é uma faca de dois gumes. Por um 

lado, permite o aumento da proteção convencional dos direitos que 

estão protegidos por obrigações positivas. Ou seja, pelo menos, 

por três razões. Primeiro, esta doutrina reforça a eficácia dos 

direitos convencionais ao incluir-lhes uma dimensão positiva. 

Segundo, estende a proteção a situações que, no momento da 

redação da Convenção, eram inesperadas. Finalmente, estende 

 

101 Corte IDH, Manuel Cepeda Vargas, par. 173.  
102 Corte IDH, Yean y Bosico, par. 141.  
103 Corte IDH, YATAMA, par. 185.  
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algumas obrigações positivas a outros direitos, originalmente 

desprovidos deste tipo de dimensão.  

No entanto, a indefinição da maior parte das obrigações 

positivas na jurisprudência da Corte IDH também faz com que seja 

virtualmente impossível que os Estados não as violem. De facto, 

poderíamos afirmar que os Estados não têm clareza sobre todas as 

obrigações convencionais às quais se submeteram. Por exemplo, 

como já foi referido, segundo a jurisprudência sobre o artigo 21, 

perante a deslocação forçada, os Estados têm de fornecer “meios e 

condições” necessários para o regresso voluntário às suas terras 

dos que foram deslocados forçadamente. No entanto, não está 

totalmente claro o que a Corte entende por “meios e condições”. 

Do mesmo modo, quando a jurisprudência convencional afirma 

que os Estados têm de, em relação às crianças, favorecer o 

desenvolvimento e fortalecimento do núcleo familiar, refere-se a 

quê exatamente? Como é que um Estado pode saber se está a 

cumprir ou não com as suas obrigações convencionais quando as 

categorias de análise desenvolvidas na jurisprudência são etéreas?  

Pois bem, isto não significa que a extensão da proteção 

convencional seja indesejável. Sem lugar a dúvidas, o papel da 

Corte IDH, como organismo jurisdicional do Pacto de San José, 

leva-a propender pela sua correta interpretação e aplicação. No 

entanto, a eficácia dos direitos convencionais poderia melhorar se 

os Estados usassem a jurisprudência interamericana como uma 

fonte clara e precisa do comportamento, positivo e negativo, que é 

esperado deles.  

Finalmente, antes de prosseguir para a próxima secção, 

devemos observar muito brevemente a importância da noção de 

vulnerabilidade no desenvolvimento da doutrina das obrigações 

positivas no contexto interamericano104. Desta forma, não é 

absurdo assumir que, segundo a Corte de San José, o simples 

facto de estar numa situação de vulnerabilidade, qualquer que ela 

seja, desencadeia uma quantidade considerável de obrigações 

 

104 Por exemplo, nas decisões Yean y Bosico e Rosendo Cantú, a Corte de San José determinou 

que as crianças são muitas vezes vulneráveis. Além disso, perante a existência de um conflito 

armado interno, como acontece na Colômbia, o grau de vulnerabilidade das crianças aumenta 

exponencialmente (Ver Corte IDH, Masacre de Mapiripán, par. 156; Corte IDH, Masacre de 

Ituango, par. 245 e Corte IDH, Masacre de Santo Domingo, par. 241.  
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positivas ao Estado. De facto, uma leitura cuidadosa da 

jurisprudência da Corte IDH, à luz das obrigações positivas, deixa a 

impressão de que, se as vitimas não fossem “vulneráveis”, o 

desenvolvimento e alcance da doutrina das obrigações positivas 

não seria o mesmo.  

3. INDICADORES QUANTITATIVOS PARA MEDIR O 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POSITIVAS 

Antes de começar esta secção é essencial reconhecer que o 

seguinte é apenas um princípio de análise da matéria. Desta 

forma, as reflexões apresentadas a seguir não podem ser 

entendidas como uma proposta acabada de como se deveria medir 

quantitativamente o nível de cumprimento, por parte dos Estados, 

das obrigações positivas derivadas do Pacto de San José. Isto 

deve-se, principalmente, a duas razões. Em primeiro lugar, o 

espaço que é limitado. Em segundo lugar e mais importante ainda, 

o objetivo fixado não é o de desenvolver um único modelo de 

medição ou um grupo fixo de indicadores. Pelo contrário, o 

interesse desta secção é investigar se estes indicadores podem ser 

(ou foram) desenvolvidos e quais seriam.  

Na secção anterior foram enumeradas as diferentes 

obrigações positivas decorrentes da jurisprudência da Corte IDH. 

Ali viu-se como o desenvolvimento das obrigações positivas na 

jurisprudência interamericana tem de ser feito em termos 

abstratos. Estas formulações, como já foi dito, permitem à Corte 

aumentar as normas de proteção de cada um dos direitos 

convencionais, mas, em simultâneo, não servem para os Estados 

tomarem as decisões como critério de referência para determinar o 

grau de cumprimento das obrigações convencionais. 

Pois bem, a indefinição das formulações permite uma ampla 

margem de apreciação à Corte de San José, principalmente nos 

casos em que a jurisprudência não foi amplamente desenvolvida. 

Esta margem de apreciação fundamenta-se em critérios 

normalmente subjetivos, como a noção de “vida digna”105 ou “o 

interesse superior da Criança”, que podem ser interpretados de 

 

105 Corte IDH, Ximenes Lopes, par. 138. 
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forma diferente pelos juízes, sejam nacionais ou regionais106. Nessa 

ordem de ideias, uma categoria abstrata, que permite ao juiz 

convencional introduzir indicadores subjetivos de análise, leva à 

imprevisibilidade da decisão judicial. 

Neste caso, mesmo quando as categorias subjetivas tenham 

sido utilizadas pela Corte IDH para aumentar as normas de 

proteção, seria importante introduzir categorias objetivas de 

análise que sirvam para equilibrar o raciocínio do juiz 

interamericano. É aqui que a construção de indicadores 

quantitativos poderia desempenhar um papel determinante para a 

precisão da jurisprudência. 

Antes de começar a determinar quais poderiam ser alguns 

dos indicadores que avaliariam o cumprimento das obrigações 

positivas dos Estados de acordo com o estabelecido pela 

jurisprudência da Corte IDH, é necessário fazer uma série de 

considerações preliminares em relação à construção de indicadores 

e a forma como estes podem implicar benefícios ou limitações para 

este tipo de análise. 

3.1. Considerações preliminares 

Deve-se reconhecer que vincular a lógica da construção de 

indicadores qualitativos ao discurso dos direitos humanos não 

parece fácil. Isto porque, tradicionalmente, o discurso jurídico foi 

construído através de categorias ou conceitos que não se prestam, 

a priori, a serem medidos quantitativamente. De facto, os 

conceitos jurídicos, como os que serviram de fundamento para o 

desenvolvimento da doutrina das obrigações positivas, costumam 

ser noções mais qualitativas. Portanto, os conceitos jurídicos são 

uma espécie de indicador, mas não propriamente um de tipo 

quantitativo.  

Pois bem, como é que as noções jurídicas, de conteúdo 

subjetivo, podem ser indicadores? Uma definição simples desta 

noção pode ajudar a esclarecer esta situação. De acordo com o 

 

106 Sobre isto o caso Atala Riffo é um exemplo de como os juízes nacionais e os juízes regionais 

podem dar um significado divergente a uma noção abstrata. De facto, na referida decisão é 

mostrado como pronunciamentos internos basearam-se na noção de “interesse superior da 

Criança” para privar as pessoas homossexuais da tutela de menores. Ver Corte IDH, Atala Riffo y 

niñas vs Chile, 24 de fevereiro de 2002, par. 55. 
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Departamento Nacional de Estatística (DANE) da Colômbia, essa 

noção é definida como “uma expressão qualitativa ou quantitativa 

observável, que permite descrever características, 

comportamentos ou fenómenos da realidade através da evolução 

de uma variável ou o estabelecimento de uma relação entre 

variáveis, que comparada com períodos anteriores, produtos 

semelhantes ou um objetivo ou compromisso, permite avaliar o 

desempenho e a sua evolução no tempo”107. Esta definição 

incorpora vários elementos à noção que têm de ser destacados.  

Em primeiro lugar, como demonstra a Tabela 1, os 

indicadores podem ser de dois tipos. Por um lado, existem os 

quantitativos e, por outro lado, os qualitativos.  

Assim, seguindo as categorias da tabela 1, podemos afirmar 

que a jurisprudência da Corte de San José sobre as obrigações 

positivas que derivam da Convenção Americana constitui um 

indicador qualitativo-objetivo. No entanto, deve-se reconhecer 

que, em simultâneo, a jurisprudência e o próprio texto da 

Convenção constituem o contexto de referência para saber o que 

se espera de um Estado em matéria de direitos humanos.  

Para além da dupla função da jurisprudência que acabamos 

de referir, se a construção de indicadores quantitativos em direitos 

humanos é possível, uma análise baseada em indicadores 

qualitativos é insuficiente. Nessa ordem de ideias, seria necessário 

complementar esta análise através da construção de indicadores 

quantitativos-objetivos.  

 

 

 

 

107 DANE (Colômbia), Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores, Cuadernillo 

2, Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico Territorial, 2012, par. 13. Uma versão digital 

está disponível em: 

http://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/cuadernillos/IntroduccionDisenoConstruccionInte

rpretacionIndicadoresWeb.pdf (Última consulta: 28 de novembro de 2013). Em relação aos 

indicadores de direitos humanos podemos considerar a definição proposta por Green. Para ela, 

“um indicador de direitos humanos é um pedaço de informação usada para medir o grau no qual 

um direito legal está a ser satisfeito ou usufruído numa determinada situação”. GREEN (M.), Op. 

Cit., pág. 1065.  

http://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/cuadernillos/IntroduccionDisenoConstruccionInterpretacionIndicadoresWeb.pdf
http://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/cuadernillos/IntroduccionDisenoConstruccionInterpretacionIndicadoresWeb.pdf
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Tabela 1. Categorias de indicadores utilizados para os 

direitos humanos
108

 

 
OBJETIVO OU BASEADO EM 

FACTOS 

SUBJETIVO OU BASEADO EM 

JULGAMENTOS 

Q
U

A
N

T
I
T
A

T
I
V

O
 

“Indicador articulado de forma 

quantitativa e baseado em 

informação sobre objetos, 

factos ou acontecimentos que 

são, em princípio, diretamente 

observáveis e verificáveis. ” 

“Indicador articulado de forma 

quantitativa e baseado em 

informação que implica uma 

perceção, opinião, avaliação ou 

julgamento, utilizando, por 

exemplo, escalas 

cardinais/ordinais. ” 

Q
U

A
L
I
T
A

T
I
V

O
 “Indicador articulado de forma 

descritiva, em forma 

categórica e baseado em 

informação sobre objetos, 

factos ou acontecimentos que 

são, em princípio, diretamente 

observáveis e verificáveis. ” 
“Indicador articulado de forma 

descritiva, não necessariamente 

em forma categórica e baseado 

em informação que implica uma 

perceção, opinião, avaliação ou 

julgamento. ” 

 

Um segundo aspeto que destaca a definição do DANE que foi 

citada anteriormente é que a construção de indicadores 

quantitativos está orientada, necessariamente, em avaliar o 

comportamento de um fenómeno através de mecanismos 

objetivamente verificáveis, quer seja num momento determinado 

ou pela simples passagem do tempo. Como tal, para analisar de 

forma completa uma situação de direitos humanos, a construção 

de indicadores para determinar o cumprimento das obrigações 

positivas decorrentes da Convenção Americana parece, então, um 

complemento ideal das análises qualitativas que a Corte IDH 

realizou até ao momento.  

Isto acontece porque o papel desempenhado pela Corte IDH 

é justamente avaliar e garantir o cumprimento das obrigações 

convencionais de cada um dos Estados que reconheceram a 

competência contenciosa da Corte de San José. Como 

consequência, sendo um dos principais objetivos da construção dos 

indicadores quantitativos a avaliação de um fenómeno concreto, 

 

108 Tabela retirada de: ESCRITÓRIO DO ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS 

DIREITOS HUMANOS, Indicadores de derechos humanos – Guía para la medición y aplicación, 

Nova Iorque – Genebra, 2012, pág. 21. (Apenas foram ignorados os exemplos de cada um dos 

tipos de indicadores segundo os quadrantes).  
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não existem motivos que impeçam que o trabalho da Corte de San 

José seja reforçado ao incluir este tipo de análise.  

Em terceiro lugar, os indicadores são construídos a partir da 

determinação de um grupo de variáveis orientadas a descrever o 

fenómeno que se quer medir. No entanto, já que os fenómenos a 

analisar ou a medir não têm todos os mesmos componentes, é 

necessário que aquelas que temos de ter em conta no momento 

de desenhar e construir os instrumentos de medição encaixem de 

forma direta com as características concretas de cada fenómeno e 

com as suas peculiaridades. Por isto, a flexibilidade deve ser uma 

característica essencial de desenho das variáveis tendentes a 

analisar o nível de cumprimento das obrigações positivas, já que 

um grupo reduzido de indicadores pode não medir com a mesma 

precisão dois fenómenos – ou melhor: duas obrigações positivas - 

diferentes.  

De forma paralela aos três componentes da definição da 

noção que acabamos de evocar, existem outras noções que 

servem para definir os diferentes tipos de indicadores que podem 

ser desenvolvidos para a avaliação do cumprimento das obrigações 

decorrentes do direito dos direitos humanos. Sobre isto, o 

escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, numa publicação recente109, destacou a importância de 

três tipos: estruturais, de processo e de resultado.  

Os indicadores estruturais são principalmente variáveis 

descritivas, normalmente em termos qualitativos, do contexto no 

qual se insere o fenómeno a analisar. Assim, a legislação nacional, 

a forma como ela incorpora o direito internacional dos direitos 

humanos ao direito interno, os mecanismos processuais de 

promoção e proteção dos direitos humanos e, para o caso 

concreto, a jurisprudência sobre as obrigações positivas que a 

Corte de San José desenvolveu, são exemplos deste tipo de 

indicadores. É, então, evidente que estes não podem ser 

quantificados. 

 

109 ESCRITÓRIO DO ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS HUMANOS, 

Indicadores de derechos humanos – Guía para la medición y aplicación, Nova Iorque – Genebra, 

2012. 
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Por outra parte, os indicadores de processo “medem os 

esforços realizados, pelos que têm de garantir os direitos, para 

transformar os seus compromissos em matéria de direitos 

humanos em resultados desejados”110. Por outras palavras, os 

indicadores de processo avaliam a relação entre a política pública 

relativa a um determinado direito e os seus efeitos pontuais. 

Assim, o desenvolvimento de indicadores de processo é um 

primeiro passo na procura de uma transição entre os indicadores 

estruturais (principalmente de natureza qualitativa) e os 

indicadores de resultado (principalmente quantitativos).  

As noções básicas que acabamos de realçar permitem 

esclarecer um pouco a intenção desta secção. No entanto, estas 

noções não abordam todas as dificuldades de incluir o discurso 

quantitativo à análise das violações dos direitos humanos. São 

várias as dificuldades que persistem sobre as quais se deve, pelo 

menos tentar, dar resposta a algumas delas.  

Em primeiro lugar, a fiabilidade dos indicadores. Os 

indicadores quantitativos-objetivos são construídos a partir de 

estatísticas normalmente produzidas pelo Estado. Neste sentido, a 

utilização tendenciosa das cifras111 representa um problema para a 

fiabilidade dos indicadores. Não é irracional pensar que os 

governos, no esforço de apresentarem os seus resultados de uma 

forma positiva, “maquilhem” as cifras para apresentar uma 

perspetiva animadora, mas afastada da realidade, da execução das 

suas políticas públicas. De facto, se o fundamento de um indicador 

está com números incorretos, incompletos ou apócrifos, isso tem 

como consequência que o indicador seja tendencioso, mas que é 

utilizado como se não o fosse.  

No entanto, estas dificuldades não devem ser um obstáculo 

para incluir indicadores quantitativos à análise dos direitos 

humanos. Isto acontece porque não é necessário que a análise 

com base em indicadores substitua a análise jurídica e qualitativa, 

mas sim que seja complementar. Além disso, como será visto mais 

à frente, a criação de cifras objetivamente verificáveis já não é um 

 

110 Ibidem, pág. 40.  
111 SELTZER, W. e ANDERSON, M., ”The dark side of the numbers: the role of population data 

systems in human rights abuses”, Social Research, Vol. 68, Nº 2, 2001, pág. 481-513. 
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trabalho deixado exclusivamente aos Estados ou às suas agências. 

De facto, as organizações não-governamentais também são uma 

fonte de informação relevante para as análises quantitativas e 

qualitativas. Assim, as cifras oficiais e as produzidas pela sociedade 

civil, em caso de serem divergentes, podem ser utilizadas para 

contrastar a realidade apresentada.  

Em segundo lugar, a ausência de estatísticas e o seu 

desconhecimento. Embora seja cada vez mais comum que os 

Estados, com o objetivo de avaliar o desempenho das políticas 

públicas que implementou, mostrem interesse pelo 

estabelecimento de indicadores, estes, quando existem, não 

costumam ser de conhecimento público. De facto, apenas um 

grupo reduzido de pessoas sabe da existência ou tem acesso às 

estatísticas produzidas pelo Estado e/ou pelas organizações da 

sociedade civil. No entanto, o desconhecimento da existência de 

um determinado indicador quantitativo não representa por si 

mesmo um obstáculo para a incorporação de uma análise baseada 

em indicadores sobre a situação dos direitos humanos de um 

determinado Estado.  

Neste sentido, a ausência de informação estatística 

representa um desafio, já que implica mais trabalho. Talvez um 

exemplo permita esclarecer a situação. Se considerarmos que a 

impunidade é uma variável importante para analisar o 

cumprimento da obrigação de investigar, punir e reparar as 

violações de direitos humanos, o primeiro que deve ser 

determinado é o que se entende por impunidade e como se pode 

medir. Digamos que, no seu nível mais básico, a impunidade pode 

ser entendida como a correlação inversamente proporcional entre 

denúncias por um comportamento sancionável e as sanções 

realmente impostas por este comportamento por parte das 

autoridades competentes.  

Pois bem, uma das variáveis para a medição da impunidade 

seria a relação entre a quantidade de denúncias e a quantidade de 

sanções que tenham sido impostas, num determinado momento, 

por parte do Estado. Mas, o que acontece se o Estado não tem 

uma informação centralizada, atualizada e fiável de uma das 

variáveis?  
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Isto não significa que a variável escolhida fosse inadequada. 

O que significa é que qualquer pessoa interessada na medição tem 

de ter presente que deve recolher a informação que considere 

relevante. Nesta instância é quem realiza a medição, que tem de 

recolher, organizar e analisar a informação sobre a qual vai basear 

o seu estudo. Mas não é por isso que se deve entender que não é 

possível uma análise quantitativa de um fenómeno principalmente 

subjetivo.  

Em terceiro lugar, o estabelecimento de limites e a sua 

incompatibilidade no discurso dos direitos humanos. A avaliação 

dos fenómenos através de indicadores repousa sobre a ideia de 

gradação. Assim, por exemplo, se existe a noção da chamada 

“linha de pobreza”, através da qual é avaliada a situação de uma 

pessoa ou de um grupo de pessoas, em função de um determinado 

número de variáveis económicas. Nessa ordem de ideias, a partir 

da análise conclui-se a situação das pessoas em função de uma 

série de categorias objetivas, previamente estabelecidas, como a 

pobreza extrema, a pobreza, a classe média e a classe alta.  

Por outro lado, o discurso dos direitos costuma ser um 

discurso binário e portanto, não sujeito a gradações. De facto, a 

análise puramente jurídica de uma situação pontual apenas teria 

dois resultados possíveis: Violação ou Não violação do direito. Sob 

esta perspetiva, não podem existir, nem ser medidos, graus de 

violação dos direitos humanos, já que qualquer grau é, por si, 

inaceitável.  

Pois bem, esta impossibilidade é apenas aparente. Isto deve-

se a que, ao contrário do afirmado por Galdamez Zelada112, as 

obrigações positivas decorrentes da Convenção Americana, como 

foram desenvolvidas pela Corte de San José, foram construídas 

 

112 Ver GALDEMEZ ZELADA, L., “Protección de la victima, cuatro criterios dela Corte 

Interamericana: interpretación evolutiva, ampliación el concepto de victima, daño al proyecto de 

vida y reparaciones”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 34, Nº 3, 2007, pág. 439 – 455. (Que 

afirma “a doutrina das ‘obrigações positivas” criada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e 

pela Corte Interamericana com as suas reiteradas condenações aos Estados por infração de 

obrigações de fazer, fica vinculado ao facto de que os tribunais internacionais dos direitos 

humanos, em geral, consideram a responsabilidade dos Estados com base em resultados e não em 

meios”, pág. 451 – 452.)  
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como obrigações de meio113 e este tipo de obrigações, ao contrário 

das de resultado, prestam-se a uma análise com fundamento em 

indicadores.  

Isto acontece porque “ao devedor [de uma obrigação de 

meio] é exigido uma conduta diligente para que consiga a 

satisfação da prestação comprometida. Não existe um 

compromisso com o resultado, o devedor deve ser diligente na 

tentativa de conseguir este resultado ou pretensão a favor do 

credor. No entanto, as obrigações de resultado exigem ao devedor 

a própria pretensão, sem ter em conta a diligência que se 

comprometeu em obter”114. Nesta ordem de ideias, por serem 

formuladas e interpretadas em termos de obrigações de meios, ao 

avaliar o cumprimento das obrigações positivas decorrentes do 

Pacto de San José temos a noção de diligência. Pois bem, esta 

noção também é binária para efeitos da responsabilidade quando é 

vista em termos de diligência/negligência. 

 

113 São três as razões que levam a afirmar que as obrigações positivas decorrentes da 

jurisprudência da Corte de San José são obrigações de meio. Em primeiro lugar, a Corte afirmou, 

em relação aos casos relacionados com o direito à vida, que as obrigações positivas não podem 

significar “uma carga impossível ou desproporcionada” para o Estado. (Esta consideração pode 

ser encontrada nas decisões Corte IDH Xákmok Kásek, par. 188, Corte IDH Masacre de Pueblo 

Bello, par. 195 e Corte IDH Sawhoyamaxa par. 155). Esta análise de proporcionalidade das 

obrigações positivas concluídas do direito à vida, principalmente no que diz respeito ao risco, não 

são compatíveis com as obrigações negativas. De facto, não se pode encontrar uma 

jurisprudência na qual a Corte IDH afirme que, por exemplo, a obrigação de se abster de torturar 

não pode significar uma carga desproporcionado ao Estado. Em segundo lugar, a obrigação 

positiva por excelência da Corte de San José – a obrigação transversal de investigar, punir e 

reparar as violações dos direitos humanos – não foi formulada de forma a permitir esperar um 

resultado concreto. E mais, quando a Corte de San José analisa o cumprimento dessa obrigação 

o seu raciocínio costuma ser construído a partir de categorias de análise que estão mais 

orientadas a confirmar se o Estado foi ou não negligente em relação à situação. Assim, a recolha 

das provas testemunhais e científicas necessárias e a atitude das autoridades no decorrer da 

investigação são critérios baseados numa lógica de meios e não de resultados. E mais, numa das 

suas decisões mais recentes, a sentença Luna López, a Corte de San José recorda textualmente 

“o dever de investigar é uma obrigação de meios e não de resultados, que deve ser assumida 

pelo Estado como um dever jurídico próprio e não como uma simples formalidade condenada de 

antemão a ser infrutífera ou como uma mera gestão de interesses próprios” (Corte IDH, Luna 

López, par. 155). Esta conceção remota ao célebre caso Velásquez Rodríguez (par. 177). 

Finalmente e de forma mais abstrata, as obrigações de meio, muitas vezes, são formuladas de 

uma forma etérea, enquanto as obrigações de resultado são normalmente mais precisas.  
114 PIZZARO WILSON, C., “La culpa como elemento constitutivo del incumplimiento en las 

obligaciones de medio o diligencia”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Vol. 31, 2008, pág. 257 – 258.  
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No entanto, ao contrário da aproximação própria às 

obrigações de resultado e às formas usuais de analisar as violações 

dos direitos humanos, esta noção é mediada pela existência de 

diferentes graus de culpa relacionados com o comportamento 

esperado das partes (por exemplo, para retomar a terminologia 

comum do direito privado, culpa grave ou muito leve) sendo a 

obrigação a que determina o comportamento esperado. Assim, 

entre a diligência e a negligência estabelece-se um espetro de 

graus de culpa no qual é possível classificar o comportamento de 

uma das partes. A existência deste espetro de graus de 

comportamento faz com que as obrigações de meio aceitem mais 

facilmente uma análise em função de indicadores quantitativos, 

apesar de estarem baseados em categorias qualitativas como a 

culpa.  

Finalmente, antes de avançar para a enunciação de algumas 

das possíveis variáveis para a medição do cumprimento das 

obrigações positivas por parte dos Estados, não nos podemos 

esquecer que “os direitos humanos nunca podem ser 

completamente medidos com estatísticas; os aspetos qualitativos 

são demasiado fundamentais. A conclusão, no entanto, não é que 

a comunidade de direitos humanos deva evitar a utilização de 

dados quantitativos, mas sim que tem de aprender a utilizá-los”115. 

3.2. Possíveis indicadores para determinar o 

cumprimento das obrigações positivas 

Com base nas considerações preliminares que foram 

apresentadas na secção anterior, agora sim podemos avançar para 

listar quais seriam alguns dos indicadores qualitativos que podem 

ser construídos para determinar o grau de cumprimento de um 

Estado das obrigações positivas desenvolvidas pela jurisprudência 

da Corte IDH.  

 

115 HAMMARBERG, T., “Statistique publique et décideurs politiques” 5 de setembro de 2000, 

discurso de Orientação perante a Conferência da Associação Internacional pelas Estatísticas 

Oficiais, celebrada em Montreux (Suíça) entre 4 e 8 de setembro de 2000. Citado em: 

ESCRITÓRIO DO ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA Os DIREITOS HUMANOS, 

Indicadores de derechos humanos – Guía para la medición y aplicación, Nova Iorque – Genebra, 

2012, pág. 31. 
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Por esta ser uma primeira aproximação ao tema, a seguir 

não vamos apresentar indicadores para todas as obrigações 

positivas indicadas na primeira parte. De facto, a doutrina das 

obrigações positivas da Corte IDH é composta por uma ampla 

gama de exemplos ou de manifestações que fariam do 

desenvolvimento de indicadores para cada uma delas, uma tarefa 

titânica que, embora valiosa, não é o momento de desenvolver. 

Pelo contrário, seria útil fazer uma seleção de algumas delas, 

apenas como exercício de reflexão sobre como podem ser 

divergentes os indicadores que podem ser utilizados e para 

evidenciar, em simultâneo, algumas das dificuldades às quais esta 

medição é exposta. 

Sendo assim, as obrigações positivas sobre as quais são 

apresentados alguns dos possíveis indicadores são: a obrigação de 

investigar, punir e reparar a violação dos direitos humanos; as 

obrigações positivas a favor das crianças; as obrigações positivas 

em relação às normas eleitorais; e a obrigação de atenuar os 

efeitos negativos da deslocação forçada.  

As razões pelas quais estas obrigações foram selecionadas 

são simples. Em primeiro lugar, as duas primeiras são, talvez, as 

obrigações positivas em relação às quais a Corte IDH se 

pronunciou com uma maior clareza e extensão ao longo da sua 

jurisprudência. Isto significa que, em princípio, já tem uma ampla 

gama de indicadores qualitativos. Em segundo lugar, em termos 

das obrigações positivas em relação às normas eleitorais, já foram 

desenvolvidas metodologias de medição que merecem ser 

destacadas. Finalmente, em relação à obrigação de atenuar os 

efeitos da deslocação forçada é interessante apresentar o trabalho 

que a Corte Constitucional colombiana realizou sobre a matéria, já 

que incorporou indicadores quantitativos à análise da política 

pública em relação à deslocação forçada.  

3.2.1. Investigar, punir e reparar a violação dos 

direitos humanos 

A obrigação positiva mais representativa da jurisprudência da 

Corte IDH engloba três momentos diferentes de um procedimento 

sancionatório tradicional. Por isso, uma medição quantitativa desta 

obrigação necessita de uma análise específica da situação de cada 
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um destes momentos. Ou seja, por serem fenómenos diferentes, 

não podem ser os mesmos indicadores a determinar a situação, 

por exemplo, do aspeto de investigação ou de reparação desta 

obrigação.  

Além disso, dada a sua transversalidade, deve ter-se em 

conta que a medição desta obrigação deve ter em atenção as 

diferenças relativas a cada uma das suas manifestações. Neste 

sentido, não podem ser os mesmos indicadores os que 

determinam qual é a sua situação em relação aos 

desaparecimentos forçados e aqueles que estão orientados a fazer 

uma análise semelhante em relação às violações sexuais. Isto 

deve-se a que, como já foi dito, os indicadores têm de ser 

adequados de forma concreta ao fenómeno que pretendem medir. 

No entanto, isto não significa que não existam variáveis comuns a 

várias manifestações.  

Investigação 

A Corte de San José disse recentemente, “a investigação 

deve ser séria, imparcial, efetiva e estar orientada à determinação 

da verdade e à perseguição, captura, julgamento e eventual 

castigo dos autores dos factos”116. Evidentemente, as categorias 

utilizadas para descrever o aspeto investigativo desta obrigação 

positiva não são facilmente traduzíveis em indicadores 

quantitativos. Apesar do anterior, entre as indicadas existe uma 

noção que poderia ser sujeita a uma análise deste tipo. Trata-se da 

efetividade.  

O primeiro indicador qualitativo que vem à mente no 

momento de indagar sobre a eficácia das investigações sobre a 

violação dos direitos humanos refere-se à quantidade de situações 

apresentadas num determinado território e que, eventualmente, 

chegam ao conhecimento das autoridades. Isto pode ser definido 

como a “taxa de litigiosidade”. Este indicador determina a 

quantidade de ingressos eficazes (dito de outra forma, processos 

judiciais iniciados num determinado período de tempo) em função 

da quantidade de habitantes de um território. 

 

116 Corte IDH, Luna López vs Honduras, par. 155. Nesta sentença, a Corte IDH faz referência a 

outras decisões como: Corte IDH Juan Humberto Sánchez, par. 127 e Corte IDH Castillo González, 

par. 151. 
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Na Colômbia, a Corporação Excelência na Justiça117 (em 

adiante, CEJ) calculou que, para 2012, a taxa geral de litigiosidade 

foi de 4.260 por cada 100.000 habitantes. Ao analisar mais em 

detalhe, tendo em conta que existe um vínculo entre a 

investigação e o procedimento penal, temos a informação que a 

mesma CEJ determinou que, no mesmo ano, a referida taxa 

localizou-se em 614 por cada 100.000 habitantes para processos 

penais e, em casos do sistema penal juvenil, chegou a 72.  

Pois bem, não se pode perder de vista que, pelo menos no 

sistema penal vigente na Colômbia, a taxa de litigiosidade mede 

uma etapa diferente no processo de investigação. De facto, na 

Colômbia é a Promotoria Geral da Nação a encarregada de 

investigar as alegadas condutas de delito cometidas e, se achar 

conveniente e tiver evidências suficientes, exercer uma ação penal 

perante os juízes da República. Nesse sentido, antes de nos 

preocuparmos com a taxa de litigiosidade, seria importante 

indagar sobre a situação da Promotoria Geral da Nação.  

Nessa ordem de ideias, o primeiro dado qualitativo que vale a 

pena ter em conta no momento de analisar a eficácia da 

investigação é a quantidade de denúncias ou notícias criminosas 

apresentadas por uma determinada conduta de delito. Assim, 

usando o exemplo do direito à vida, o Observatório de Segurança 

Cidadã da OEA118 afirma que no ano de 2012 existiram, na 

Colômbia, 14.672 mortes por homicídio intencional.  

Perante esta quantidade de situações, que são 

potencialmente investigáveis pela Promotoria Geral da Nação, é 

importante determinar a capacidade institucional da entidade para 

fazer frente a esta quantidade de trabalho. É aqui, onde a “taxa de 

fiscais” se torna importante. Esta noção determina a relação entre 

colaboradores competentes para investigar e julgar pela comissão 

de delitos e a quantidade de habitantes presentes num território.  

 

117 Para mais informação sobre o trabalho desta organização pode consultar www.cej.org.co. Os 

indicadores citados ao longo deste texto podem ser facilmente consultados no menu “Indicadores de 

Justiça” da página referida. 
118 Os indicadores quantitativos do Observatório de Segurança Cidadã da OEA podem ser consultados em: 

www.oas.org/dsp/Observatorio/database/indicators.aspx?lang=es (Última consulta, 28 de novembro de 

2013).  

http://www.cej.org.co/
http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/indicators.aspx?lang=es
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A CEJ afirma que, em 2011 a taxa de fiscais na Colômbia era 

de 9.8. Assim, por um lado, existem 9.8 fiscais por cada 100.000 

habitantes e, por outro, em 2012 existiram 14.672 mortes por 

homicídio intencional. Estes dados, junto com outros, ajudam a 

determinar a “carga de trabalho” de cada fiscal119.  

Além disso, a relação entre quantidade de fiscais e 

quantidade de denúncias por um determinado facto tem, 

logicamente, um efeito sobre a “taxa de produtividade” dos fiscais, 

já que esta mede a quantidade de despesa real por fiscal120.  

O anterior significa que existem indicadores que podem medir 

de forma concreta se a investigação foi ou não efetiva. De facto, a 

relação entre a quantidade de denúncias por uma determinada 

conduta, a taxa de fiscais que estão atribuídos a estes temas e a 

produtividade dos fiscais, poderiam, pelo menos, indicar se um 

Estado está a cumprir ou não com o aspeto investigativo desta 

obrigação positiva transversal da Convenção Americana.  

Pois bem, é possível reconhecer que a relação colocada 

nesses termos não tem em conta o lugar de origem das denúncias. 

Desmembrar a informação neste sentido é importante na medida 

em que se existir uma concentração elevada de determinadas 

condutas em locais específicos do território, seria necessário que a 

taxa de fiscais nesse lugar fosse mais elevada do que em outros. 

Isto pode ser ainda mais relevante em Estados federais onde 

existam limitações territoriais de competência.  

Finalmente, um indicador que pode ser importante no 

momento de analisar a eficácia das investigações é o que se refere 

aos recursos que o investigador dispõe para desenvolver as suas 

atividades. Assim, por exemplo, tendo em conta que para cumprir 

integralmente com o aspeto investigativo desta obrigação positiva 

de origem convencional é necessário que uma entidade tenha ao 

 

119 Nesta medição podemos ter em conta que a taxa de fiscais não está o suficientemente 

desagregada como para determinar quantos destes fiscais têm competência efetiva sobre 

investigações pontuais pelo delito de homicídio. Além disso, o que se torna mais interessante, os 

dados também permitem analisar se é possível esperar de forma razoável que os fiscais produzam 

resultados concretos - ou nos termos da Corte de San José: levem a cabo investigações efetivas - 

quando estão submetidos a tal quantidade de trabalho. 
120 Da informação que se pôde obter da CEJ não fica claro o que é que se entende por “ingresso 

efetivo”. Neste contexto um ingresso efetivo pode ser o exercício da ação penal perante os juízes 

da República ou as inibições ou preclusões. 
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seu dispor bastantes recursos (não apenas humanos, mas também 

técnicos), para isso seria importante determinar que recursos é 

que o Estado destina para financiar essa entidade. No caso 

colombiano, a CEJ afirma que, para o ano de 2013, o orçamento 

da Promotoria Geral da Nação representou 1.10% do Orçamento 

Geral da Nação.  

Este não é o lugar para determinar se o orçamento da 

Promotoria Geral da Nação colombiana permite que cumpra ou não 

as suas funções convencionais de forma adequada ou se a Corte 

IDH deveria pronunciar-se sobre a quantidade de orçamento das 

entidades encarregadas de investigar as violações dos direitos 

humanos. Aqui apenas se afirma que este indicador, apesar de ser 

politicamente sensível, poderia ser interessante para determinar se 

o Estado pode esperar de forma razoável que as suas entidades 

estejam à altura das expectativas.  

Sanção 

O aspeto repressivo da obrigação positiva convencional de 

investigar, punir e reparar as violações dos direitos humanos 

parece estar intimamente ligado com as sanções penais impostas 

pela comissão de delitos ligados aos direitos reconhecidos no Pacto 

de San José. Para além do que se pode pensar desta relação, se o 

que se pretende analisar é a eficácia das sanções, então vale a 

pena indagar não sobre as penas impostas no caso de as condutas 

serem cometidas, mas sim se estas penas são realmente 

impostas121.  

Para fazermos isto, teríamos que começar pela “procura de 

justiça formal”. Esta é uma medição da CEJ que determina a 

quantidade de ingressos, em números brutos, à jurisdição de 

interesse. Assim, no ano de 2012 ingressaram à justiça penal 

colombiana um total de 286.133 casos, enquanto à justiça penal 

adolescente chegaram 33.336 casos. Estes números representam 

apenas o que foi ingressado à jurisdição durante o decurso desse 

 

121 Este raciocínio consiste na visão de Gary S. Becker sobre a criminalidade. Sobre isto, ver 

BECKER, G., “The economic way of looking at life”, Nobel Lectures, Economics 1991-1995, Ed. 

Torsten Persson, World Scientific Publishing Co., Singapura, 1997. Esta é uma conferência 

realizada a 9 de dezembro de 1992, na aceitação do Prémio Nobel de economia. Esta conferência 

pode ser descarregada livremente na página do Prémio Nobel (www.nobelprize.org) (Última 

consulta, 28 de novembro de 2013).  

http://www.nobelprize.org/
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ano. Isto significa que também seria necessário ter em conta a 

quantidade de processos que a CEJ denomina “inventário”, que 

não são outra coisa que os casos pendentes de resolução que 

ingressaram em anos anteriores. Neste sentido, temos, seguindo 

os indicadores da CEJ, a quantidade de processos “inventário” da 

jurisdição penal colombiana para o ano de 2012 que ascendia a 

101.892. A combinação da “demanda de justiça formal” e o 

“inventário” determina, para a CEJ, a “carga de trabalho” de cada 

juiz na Colômbia. 

Da mesma forma como foi apresentado para os fiscais, a 

“carga de trabalho” é mediada pela “taxa de juízes”. Para o caso 

colombiano, a CEJ avaliou a taxa de juízes permanentes e a taxa 

de juízes de descongestionamento. De facto, para o ano de 2012, 

o referido país tinha uma taxa de 10 juízes permanentes – sem 

distinção da especialidade - por cada 100.000 habitantes, 

enquanto tinha uma taxa de 2,57 – sem distinção de especialidade 

– por cada 100.000 habitantes.  

A “carga de trabalho” e a “taxa de juízes” determinam a 

“taxa de produtividade” dos juízes, medida através do número de 

“ingressos eficazes”. Para o ano de 2012, a CEJ determinou que a 

taxa de produtividade dos juízes penais na Colômbia era de 715 

por cada 100.000 habitantes, enquanto a taxa de produtividade 

dos juízes do sistema penal adolescente era de 67 por cada 

100.000 habitantes.  

Em termos gerais, se a taxa de produtividade dos juízes é 

baixa, pelos motivos que seja, isto costuma ter um efeito direto 

sobre o congestionamento judicial. Esta, por sua vez, repercute 

sobre o tempo usado para impor as sanções, no caso de se aplicar. 

Neste sentido, a imposição efetiva da punição poderia ser medida 

pelo tempo que a justiça necessita para sentenciar. Neste aspeto 

chama a atenção que a CEJ não publique nos seus indicadores a 

média de dias – unidade de medida utilizada - que é necessária 

para um processo penal na Colômbia, mas usa esta unidade para 

outras especialidades como o direito civil, o direito de família, o 

direito laboral, entre outros.  

Para além do anterior, não nos podemos esquecer que a 

Corte IDH determinou que um dos critérios que têm de ser tidos 
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em conta no momento de analisar a eficácia da imposição das 

sanções é a complexidade do caso122. Assim, um indicador como a 

média de dias necessários para a jurisdição chegar a uma sentença 

pode não ser o mais apropriado para determinar se está a cumprir 

ou não com as obrigações convencionais, já que a complexidade 

do caso poderia implicar ser necessário mais tempo do que um 

processo “médio”.  

Por outra parte, no momento de analisar o aspeto repressivo 

da obrigação positiva de investigar, punir e reparar as violações 

dos direitos humanos é necessário fazer uma análise sobre a 

impunidade. Neste caso, podemos admitir que a determinação da 

impunidade pode ser difícil de medir de uma forma concreta, já 

que por mais que se defina a impunidade nos seus termos mais 

simples123, é normal ter em conta, como ponto de partida 

essencial, a quantidade de denúncias ou de notícias criminosas que 

chegam, de facto, às mãos das autoridades responsáveis por 

investigar as infrações penais124.  

No entanto, este tipo de metodologias de medição parece 

não ter em conta que é possível que a ocorrência de atos 

criminosos, simplesmente, não seja denunciada. Isto significa que, 

nesses casos, partir da quantidade de denúncias efetuadas perante 

as autoridades competentes, faz com que não se tenha em 

consideração que, possivelmente, existe um sub-registo nessa 

cifra. Para além da anterior referência, devemos reconhecer que 

este tipo de medições existem e aproximam-se, na medida do 

possível, na medição de um fenómeno bastante difícil de medir 

com cifras exatas. 

Antes de continuarmos com os indicadores relacionados com 

o aspeto de reparação, é necessário fazer um par de 

esclarecimentos sobre o aspeto repressivo da obrigação positiva 

transversal por excelência do Pacto de San José. Em primeiro 

lugar, a análise quantitativa, neste caso dos aspetos investigativos 

 

122 Por exemplo, Corte IDH, Valle Jaramillo, par. 155. 
123 Por exemplo, Barreto Nieto e Rivera definem impunidade como “um delito sem castigo. É o 

resultado que se obtém quando uma conduta de delito que merece punição, não a recebe” 

(BARRETO NIETO, L. e RIVERA, S., Una mirada a la impunidad en el marco del sistema penal 

oral acusatorio en Colombia, Ministério do Interior e de Justiça, Bogotá, 2009, pág. 24. 
124 Exemplo disto é a análise de Barreto Nieto e Rivera, Ibidem. 
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e repressivos desta obrigação positiva, não deve resultar numa 

análise puramente estatística, já que isto poderia ser 

contraproducente. De facto, é possível que um juiz em específico 

tenha uma “taxa de produtividade” elevada. Mas que, em 

simultâneo, a qualidade das suas decisões seja questionável, 

representada a partir da quantidade de recursos ou cassações, nos 

quais as suas decisões são revogadas. Isto demonstra que não se 

pode preferir apenas uma abordagem quantitativa ou qualitativa 

no momento de analisar a atividade judicial e as suas implicações 

sobre as obrigações convencionais às quais o Estado se submeteu.  

Em segundo lugar, os indicadores referidos em relação ao 

aspeto repressivo necessitariam de ser mais desenvolvidos, já que 

seria útil conhecer de forma concreta critérios como a localização 

territorial, a taxa de produtividade num determinado tipo de 

processos penais (por exemplo, homicídios ou torturas). Apenas 

desta forma o indicador poderia medir de forma real a eficácia 

nesses temas e não seria uma questão genérica como a aqui 

apresentada. 

Reparação 

A introdução de indicadores para a medição da reparação 

pode ser dividida em dois aspetos. Por um lado, os aspetos para 

determinar o montante da reparação. Por outro, os aspetos para 

determinar se essa quantia é ou não realmente transferida para as 

vitimas.  

Em relação à determinação da quantia existe um indicador 

qualitativo que foi desenvolvido pela Corte IDH: o princípio da 

reparação integral125. De acordo com este princípio, as vítimas têm 

de ser ressarcidas, de modo que os efeitos da violação sejam 

invertidos e, em teoria, reproduzir, na medida do possível, a 

situação da vítima no momento prévio à violação. Como 

consequência, as vitimas são ressarcidas tanto pelos danos 

patrimoniais como pelos danos morais. Em relação aos primeiros, 

tradicionalmente, foi determinado que se deve reparar 

 

125 Para uma análise detalhada sobre a reparação integrante na jurisprudência da Corte de San 

José, Ver ANTKOWIAK, T., “Remedial approaches to Human Rights violations: the Inter-American 

Court of Human Rights and Beyond” Colombia Journal of Transnational Law, Vol. 46, 2007-2008, 

pág. 351 – 419.  
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principalmente o dano emergente e o lucro cessante. Estes dois 

tendem a ser quantificados de forma mais ou menos objetiva.  

Pelo contrário, no que diz respeito aos danos morais 

começam a surgir algumas dificuldades. Isto acontece porque esta 

categoria de danos é, sem dúvida alguma, subjetiva já que a 

quantificação do dano moral é extremamente difícil, para não dizer 

mesmo impossível, de medir. Além disto, existe outro fator da 

reparação que também é difícil de medir e que se refere aos 

mecanismos simbólicos da reparação, como, no caso da 

jurisprudência da Corte de San José, o reconhecimento público da 

violação126, a construção de monumentos127, a introdução de 

oficinas de formação sobre direitos humanos nas forças militares128 

ou a “modificação do ordenamento jurídico interno” – que no 

famoso caso A Última Tentação de Cristo129 levou a Corte de San 

José a condenar o Estado a reformar a sua Constituição -, apenas 

para nomear alguns.  

Nesta ordem de ideias, parece que não se podem medir, 

através de indicadores quantitativos, a determinação da 

quantidade dos danos a reparar e a determinação por outras 

medidas de reparação. 

Por outra parte, a determinação da quantidade dos danos a 

reparar e das outras medidas apenas determina um aspeto do que 

é a reparação. Neste sentido, incidir apenas sobre este aspeto 

seria ignorar outro aspeto fundamental do mesmo, ou seja, se, de 

facto, este montante foi transferido às vítimas ou se as outras 

medidas de reparação foram executadas. Neste sentido, esta 

análise pode ser feita em dois níveis. Em primeiro lugar, a nível 

convencional, uma análise das resoluções de seguimento da 

própria Corte mostrou que, na maior parte dos casos, os Estados 

 

126 Sobre isto vale a pena referir, entre outras, as seguintes decisões: Corte IDH, Cantoral 

Benavides vs Peru, 3 de dezembro de 2001 par. 81; Corte IDH, Myrna Mack, par. 278 e Corte 

IDH, Comunidad Moiwana par. 216.  
127 Sobre isto é possível referir, entre outras, as seguintes decisões: Corte IDH, Masacre de 

Mapiripan, par. 335; Comunidad Moiwana par. 233 e Corte IDH, Campo Algodonero par. 602.  
128 Sobre isto, ver Corte IDH, El Caracazo vs Venezuela, 29 de agosto de 2002 (Reparações e 

Custas) par. 127 e Corte IDH, Rosendo Cantú, par. 295.  
129 Corte IDH, La Ultima Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs Chile, 5 de fevereiro de 

2001.  
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cumprem as sanções pecuniárias de forma mais consistente do 

que o fazem com as medidas de reparação simbólicas130.  

No segundo nível, ou seja, a nível nacional, desconhecendo a 

existência de estudos semelhantes, poderíamos ter em conta 

indicadores estruturais. Assim, por exemplo, na Colômbia, o artigo 

192 da lei 1437 de 2011, através da qual é desenvolvido o Código 

de Procedimento Administrativo e de Contencioso 

Administrativo131, determina os prazos que têm de ser respeitados 

para o cumprimento eficaz das sentenças ou conciliações por parte 

das entidades públicas. Este artigo prevê que, nos casos em que a 

condenação não envolve um pagamento em dinheiro, como no 

caso das reparações simbólicas, deve-se cumprir o estipulado pela 

sentença num prazo inferior a 30 dias. Enquanto nos casos em que 

exista uma transferência de dinheiro, a sentença deve ser 

cumprida num prazo máximo de 10 meses, contados a partir da 

data da sua execução.  

Perante esta disposição nacional, seria interessante construir 

um indicador quantitativo para determinar se efetivamente, depois 

do período de 10 meses referido no artigo 192 da lei 1437 de 

2011, os pagamentos são realizados e que proporção de casos 

ficam pendentes de pagamento. Este aspeto é importante já que 

não é de todo irracional suspeitar que se os Estados se mostram 

reticentes em cumprir as decisões condenatórias da Corte de San 

José, podem fazer o mesmo com as decisões dos juízes nacionais. 

Desta forma, se o Estado elude ou atrasa o pagamento efetivo dos 

danos aos quais foi condenado, seja a nível regional ou a nível 

interno, não podemos concluir que está a cumprir a sua obrigação 

convencional de reparar as violações dos direitos humanos.  

Finalmente, não podemos deixar de afirmar que a 

determinação do cumprimento da reparação, embora difícil, é 

bastante atual. De facto, há poucos meses, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos apresentou perante a Corte 

 

130 Ver HAWKINS, D. e JACOBY, W., "Partial compliance: a comparison of the European and Inter-

American Courts of Human Rights." Journal of International Law and International Relations, Vol. 

6, 2010, pág. 35 – 85 e BALUARTE, D., "Strategizing for Compliance: The evolution of a 

compliance phase of Inter-American Court litigation and the strategic imperative for victims' 

representatives." American University International Law Review, Vol. 27, 2012, pág. 263-473. 
131 Publicada no Diário Oficial Nº 47.956 de 18 de janeiro de 2011.  
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IDH o caso Zulema Tarazona e Outros vs Peru, neste caso, a 

Comissão considerou que a reparação que se tinha sido realizada 

era insuficiente e, portanto, ainda havia danos para serem 

reparados132. Este caso levanta a questão, o que é “suficiente” para 

reparar um dano? Obviamente, a resposta a esta pergunta pode 

facilitar a quantificação do dano e a sua análise através de 

indicadores quantitativos. No entanto, por agora, esta pergunta 

não tem resposta. 

3.2.2. As obrigações positivas a favor das crianças 

Tal como acontece com a obrigação de investigar, punir e 

prevenir a violação dos direitos humanos, de acordo com o 

determinado pela jurisprudência da Corte IDH, as obrigações 

positivas a favor das crianças têm várias manifestações. Assim, o 

desenvolvimento de indicadores quantitativos para medir o seu 

grau de cumprimento por parte do Estado deve variar de acordo 

com o que se deseja analisar concretamente.  

De facto, são necessárias variáveis diferentes para 

determinar o fenómeno das medidas de proteção a favor das 

crianças no contexto do conflito armado, no contexto da privação 

de liberdade ou das medidas a favor das crianças indígenas. 

No que diz respeito às crianças no contexto do conflito 

armado, o Observatório do Bem-estar da Infância do Instituto 

Colombiano de Bem-estar Familiar (entidade pública) utiliza um 

grupo de indicadores para medir determinados aspetos como o 

recrutamento forçado por parte de grupos armados ilegais133 e a 

 

132 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Comunicado de Imprensa Nº 48/13 de 28 de 

junho de 2013. Este comunicado pode ser consultado em 

(ww.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/048.asp) (Última consulta, 28 de novembro 

de 2013).  
133 OBSERVATÓRIO DO BEM-ESTAR DA INFÂNCIA, Vulnerabilidad, reclutamiento y utilización de 

niños, niñas y adolescentes por Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, Instituto 

Colombiano de Bem-estar Familiar, Bogotá, 2012. Uma versão digital deste Relatório pode ser 

consultada na seguinte página: 

www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=26 (Última consulta: 28 de 

novembro de 2013). Para análise deste mesmo fenómeno mas a partir de um ponto de vista 

mais qualitativo, ver SPRINGER, N., Como corderos entre lobos: Del uso y reclutamiento de niñas 

niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia, Bogotá, 

2012, pág. 167.  

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=26
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sua desvinculação134, assim como a quantidade de crianças que 

são vítimas de minas antipessoais135. De forma mais geral, o 

mesmo observatório também tem mostrado interesse em medir a 

situação das crianças em relação às mortes violentas136, à violência 

sexual137 e ao trabalho infantil138.  

Em todos estes casos, o Observatório do Bem-estar da 

Infância considera estatísticas que refletem a situação que analisa 

e os indicadores qualitativos derivados da política pública nacional. 

Embora a abordagem que é evidenciada nos relatórios do 

Observatório do Bem-estar da Infância mostre de forma simples as 

estatísticas do fenómeno em específico, não costuma mostrar de 

forma concreta como é que a atividade do Estado foi determinante 

para as mudanças introduzidas nas estatísticas apresentadas. Para 

além disto, não se pode ignorar que estes relatórios são um bom 

início na introdução de indicadores quantitativos para analisar a 

matéria.  

 

134 O Observatório do Bem-estar da Infância faz um acompanhamento trimestral ao Programa de 

Apoio Especializado a crianças e adolescentes que se desvinculam a grupos armados à margem da 

lei. O mais recente destes estudos refere-se ao período entre abril e junho de 2013. Ver 

OBSERVATÓRIO DO BEM-ESTAR DA INFÂNCIA, Análisis de tendencias: Programa de Atención 

Especializado a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de los Grupos Armados 

Organizados al Margen de la Ley (GAOML); Abril – Junho 2013. Instituto Colombiano de Bem-estar 

Familiar, Bogotá, 2013. Uma cópia deste relatório pode ser encontrada na seguinte página: 

www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=41 (Última consulta, 28 de 

novembro de 2013). 
135 OBSERVATÓRIO DO BEM-ESTAR DA INFÂNCIA, Un camino lleno de minas: niños y niñas 

víctimas de minas antipersonal, Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar, Quarta Edição, 

Bogotá, 2012. Uma versão digital deste relatório pode ser consultada na seguinte página: 

www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=27 (Última consulta: 28 de 

novembro de 2013).  
136 OBSERVATÓRIO DO BEM-ESTAR DA INFÂNCIA, Muertes violentas de niños, niñas y 

adolescentes: Análisis del primer trimestre 2012 – 2013, Instituto Colombiano de Bem-estar 

Familiar, Bogotá, 2013. Disponível em: 

www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=35 (Última consulta: 28 de 

novembro de 2013). 
137 OBSERVATÓRIO DO BEM-ESTAR DA INFÂNCIA, Protegiendo a la niñez de la violencia sexual, 

Instituto Colombiano do Bem-Estar Familiar, Bogotá, 2012. Uma cópia deste relatório pode ser 

consultada em: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=25 

(Última consulta, 28 de novembro de 2013).  
138 OBSERVATÓRIO DO BEM-ESTAR DA INFÂNCIA, Una doble mirada al trabajo infantil en 

Colombia, Instituto Colombiano do Bem-Estar Familiar, Bogotá, 2013. Este relatório está 

disponível na página do observatório 

www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=40 (Última consulta: 28 de 

novembro de 2013).  

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=27
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=35
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=25
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio/publicaciones?id=40
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3.2.3. Normas eleitorais 

A Corte de San José desenvolveu duas categorias de 

indicadores qualitativos em relação às normas eleitorais139. O 

primeiro deles refere-se à celebração das eleições (periódicas, 

livres, justas e baseadas no sufrágio). O segundo deles refere-se 

às próprias características do voto (universal, igual, secreto e 

expressão da vontade do povo). Em relação a estes indicadores, 

existem dois sobre os quais é interessante refletir um pouco: o 

carácter livre das eleições e o voto como a expressão da vontade 

popular.  

Sobre o primeiro deles, podemos dizer que o carácter livre 

das eleições pode ser entendido como o desenvolvimento do 

processo eleitoral sem nenhum tipo de pressão ou assédio sobre o 

eleitorado, os participantes, os interessados ou as autoridades 

responsáveis pelo seu desenvolvimento. Nessa ordem de ideias, a 

violência política que ocorre num país pode ser uma forma de 

determinar se, de facto, as eleições que são realizadas num Estado 

são livres ou não. Sobre o segundo deles, podemos entender que 

umas eleições apenas representam realmente a expressão da 

vontade popular, quando estão isentas de fraude eleitoral140.  

Neste sentido, a violência política e a fraude eleitoral podem 

ser indicadores qualitativos decisivos para determinar o 

cumprimento das obrigações positivas sobre questões eleitorais 

por parte de um Estado Parte do Pacto de San José. É aqui, onde o 

trabalho da Missão de Observação Eleitoral (MOE)141 da Colômbia, 

em relação ao que denominam “riscos eleitorais”, pode ser 

relevante.  

Esta organização desenvolveu uma análise de dois tipos de 

riscos eleitorais nas eleições que aconteceram na Colômbia. Por 

um lado, os riscos por violência política e, por outro lado, os riscos 

eleitorais. Os primeiros são construídos a partir de variáveis, como 

 

139 Corte IDH, YATAMA, par. 207.  
140 Planas define a fraude eleitoral como “um atentado contra a liberdade eleitoral (falta de 

equidade e de competitividade) e a transparência das eleições, destinado a distorcer 

deliberadamente o exercício livre do sufrágio e, portanto, a direta manifestação da vontade 

popular nas ânforas.” Em: Diccionario Electoral, Tomo I, Instituto Interamericano de Direitos 

Humanos, 2000, pág. 493.  
141 Para mais informação sobre o trabalho desta organização, www.moe.org.co  

http://www.moe.org.co/
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homicídios, sequestros, atentados e ameaças contra candidatos ou 

colaboradores, cuja atividade esteja ligada ao processo eleitoral142. 

Assim, de acordo com as definições da MOE, também são 

considerados fenómenos de violência política: a presença de 

grupos armados ilegais nos municípios143, as suas ações para 

interferir nas eleições,144 a deslocação forçada145 e as violações à 

liberdade de imprensa146. De uma forma geral, é evidente que 

todas estas variáveis podem ajudar a determinar, desde um ponto 

de vista quantitativo, se o Estado cumpre com o padrão 

convencional de eleições livres ou não.  

Por outro lado, o que a MOE denomina de “riscos eleitorais” 

ou “anomalias eleitorais”147 são construídos a partir de variáveis, 

como a participação eleitoral atípica148, as possíveis anomalias na 

manipulação de cartões eleitorais pela existência atípica de votos 

nulos ou cartões não marcados149 e a concentração atípica da 

votação em apenas um candidato150. Estas variáveis estão 

relacionadas, de forma direta com o processo eleitoral colombiano. 

Assim, por exemplo, tendo em conta que na Colômbia o voto não é 

obrigatório, costumam haver índices mais ou menos constantes de 

abstenção. Desta forma, embora seja desejável do ponto de vista 

democrático que num município exista uma participação eleitoral 

superior a 95%, não deixa de ser, em relação à MOE, uma situação 

suspeita e, portanto, atípica. Algo semelhante acontece com o 

risco de manipulação de cartões eleitorais.  

 

142 A mais recente medição da violência política no decurso do processo eleitoral na Colômbia pode 

ser encontrado em: Missão de Observação Eleitoral, Mapas y Factores de Riesgo Electoral: 

Elecciones Locales y Regionales, Bogotá, 2011, principalmente pág. 211 – 219. (MOE, Mapas y 

Factores, 2011) 
143 Ibidem pág. 220 - 236 
144 Ibidem pág. 237 – 249 (em relação às guerrilhas) e pág. 250 – 255 (em relação aos 

paramilitares).  
145 Ibidem pág. 256 - 276  
146 Ibidem pág. 277 – 286. 
147 A análise dos denominados riscos eleitorais para as eleições do Congresso da República da 

Colômbia também pode ser consultada em: Missão de Observação Eleitoral, Mapas y Factores de 

Riesgo Electoral 2010: Elecciones de Congreso, Bogotá, 2010. Da mesma forma, a análise em 

relação às eleições regionais pode ser encontrada em MOE, Mapas y Factores, 2011, pág. 50 – 55. 
148 Ibidem pág. 56 - 104 
149 Ibidem pág. 105 – 154. 
150 Ibidem pág. 155 – 190. 



 

179 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

Assim, os indicadores de risco eleitoral podem torna-se 

indicadores que determinam se o Estado está a cumprir ou não 

com a norma convencional que estipula que as eleições têm de ser 

a representação da vontade popular. Isto acontece porque estes 

indicadores de “risco” são construídos para determinar a 

suscetibilidade à fraude eleitoral num Estado.  

De qualquer forma, os indicadores desenvolvidos pela MOE 

mostram que, embora no início se possa pensar que os conceitos 

jurídicos não podem ser medidos através de indicadores 

quantitativos, foram desenvolvidas metodologias que estão 

orientadas nesse sentido.  

3.2.4. Enfraquecimento dos efeitos negativos da 

deslocação forçada 

A Corte IDH determinou que os Estados deviam ser 

chamados a adotar determinadas medidas para enfrentar os 

efeitos negativos decorrentes da deslocação forçada151. Sobre este 

mesmo tema, a Corte Constitucional colombiana desenvolveu uma 

jurisprudência interessante. Entre muitas decisões do juiz 

constitucional nacional, vale a pena destacar a sentença T-025 de 

2004152, através da qual foi declarado que a situação da população 

deslocada na Colômbia era um “estado de coisas inconstitucional” 

(ECI) 153.  

 

151 Ver, por exemplo, Corte IDH, Masacres de Rio Negro, par. 174 e Corte IDH, Masacre de 

Mapiripán, par. 179. 
152 Corte Constitucional Colombiana, Sentença T-025 de 22 de janeiro de 2004, M.P. Manuel José 

Cepeda. No entanto, podemos afirmar que anteriormente à sentença referida, a Corte 

Constitucional já se tinha pronunciado sobre o fenómeno da deslocação forçada na Colômbia. 

Exemplo disso são as Sentenças: T-227 de 1997, de 5 de maio de 1997 (M.P. Alejandro Martínez 

Caballero); SU-1150 de 2000 de 30 de agosto de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) e T-602 

de 2003 de 23 de julho de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería). Para uma análise completa sobre 

o papel da Corte Constitucional colombiana em relação ao fenómeno da deslocação forçada, ver 

RODRIGUEZ GARATIVO, C. e RODRIGUEZ FRANCO, D., Cortes y cambio social: Cómo la Corte 

constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia, Centro de Estudios de 

Derecho, Justicia y Sociedad, Colección de Justicia, Bogotá, 2010. 
153 O Corte Constitucional colombiana declarou a existência de um ECI em diferentes áreas como 

a segurança social dos docentes (Sentença SU-559 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), 

sobre as pensões (T-068 de 5 de março de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero) e a situação 

de reclusão (T-153 de 28 de abril de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 



 

180 

Medindo o difuso 

Na sequência do exposto por Ariza154, pode-se dizer que 

existem quatro elementos essenciais para a determinação da 

existência de um ECI. Primeiro, a existência de um “indicador 

quantitativo”155 baseado na quantidade de ações de proteção 

(amparo) apresentadas pela cidadania relacionadas a uma situação 

em particular. Segundo, a verificação da existência de uma 

violação estrutural e sistémica dos direitos humanos que leve a um 

desconhecimento generalizado de um direito fundamental em 

concreto. Terceiro, a impossibilidade de atribuir a violação a 

apenas uma entidade estatal, já que a fonte do desconhecimento 

do direito fundamental é uma falha estrutural do Estado. E quarto, 

a necessidade de tomar medidas através de políticas públicas para 

remediar a situação. 

Pois bem, o que diferencia a Sentença T-025 de 2004 das 

outras decisões nas quais a Corte Constitucional colombiana 

declarou a existência de um ECI é que, pela primeira vez, a Corte 

decidiu que a sua competência jurisdicional se estendia para além 

da simples emissão da Sentença. Para isso, a Corte baseou-se no 

artigo 27 do Decreto 2591 de 1991, que regulamenta para o 

ordenamento colombiano o procedimento da ação de tutela, que 

estabelece que o juiz “manterá a competência até que esteja 

completamente restabelecido o direito ou eliminadas as causas da 

ameaça”. Assim, já que a simples declaração da existência de um 

ECI nem restabelece nem elimina as causas da violação, a Corte 

determinou que tinha competência para verificar e avaliar a ação 

do Estado como resposta à sentença emitida.  

No contexto desta verificação, a Corte Constitucional adotou 

um “processo de seguimento periódico, público e participativo”156, 

no qual os indicadores quantitativos são um aspeto central. Desta 

forma, os Autos 109 de 2007, 233 de 2007 e 116 de 2008 

merecem uma atenção especial, já que estabelecem de forma 

 

154 Ver ARIZA, L., “The Economic and Social Rights of Prisioners and Constitutional Court 

intervention in the penitentiary system in Colombia” Em: BONILLA MALDONADO, D., (Ed.), 

Constitutionalism of the global south: The activist Tribunals of Índia, South Africa and Colombia, 

Cambridge University Press, 2013, pág. 129 – 159. 
155 Ibidem, pág. 141. Embora possamos afirmar que a definição do que constitui o indicador 

quantitativo é bastante discutível.  
156 RODRIGUEZ GARATIVO (C.) e RODRIGUEZ FRANCO (D.), Op. Cit. pág. 85.  
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concreta os indicadores de usufruto efetivo dos direitos afetados 

pela deslocação forçada157.  

De facto, o Auto 109 de 2007158 adotou um grupo de 

indicadores que servem de base para avaliar a política pública 

colombiana em relação à deslocação forçada. Estes indicadores 

referem-se aos direitos à habitação (por exemplo, proporção entre 

subsídios de habitação outorgados e subsídios realmente 

desembolsados), saúde (por exemplo, proporção entre pessoas 

que solicitam apoio psicossocial e quem realmente o obtém), 

educação (proporção de crianças deslocadas escolarizadas, para 

referir apenas um) e alimentação (por exemplo, proporção de 

idosos que têm subsídios alimentares), entre outros. 

Posteriormente, o Auto 233 de 2007159 adotou alguns dos 

indicadores que tinham sido recusados pela Corte no Auto 109 de 

2007. Estes indicadores estão relacionados com direitos à vida (um 

dos indicadores é a proporção de pessoas deslocadas vítimas de 

homicídio), à integridade física (um indicador pode ser a 

quantidade de pessoas deslocadas que foram vítimas de ações 

contra a sua integridade) e à liberdade (por exemplo, a quantidade 

de sequestros denunciados por pessoas deslocadas).  

Finalmente, o Auto 116 de 2008160 reavaliou e reajustou os 

indicadores estabelecidos nos autos anteriores e adotou outros, 

principalmente aqueles que introduzem uma abordagem 

diferencial. Devido à sua extensão, não vale a pena enunciar todos 

os indicadores que, atualmente, servem à Corte Constitucional 

colombiana para se pronunciar sobre a política pública em relação 

à deslocação forçada. Apenas podemos afirmar que, quase 10 anos 

depois da Sentença T-025 de 2004, o ECI continua. 

 

 

157 São muitos os direitos que são afetados pela deslocação forçada. Entre eles a Corte 

Constitucional avalia: vida, integridade física, liberdade, habitação, saúde, educação, 

alimentação, criação de rendimentos, identidade, estabilização socioeconómica, reunificação 

familiar, segurança pessoal, participação, restituição, reabilitação. A avaliação é feita tendo em 

conta uma abordagem diferencial para poder determinar a situação da infância, as comunidades 

étnicas, as mulheres e os indígenas em relação à deslocação forçada.  
158 Corte Constitucional Colômbia, Auto 109 de 4 de maio de 2007, M.P. Manuel José Cepeda.  
159 Corte Constitucional Colômbia, Auto 233 de 7 de setembro de 2007, M.P. Manuel José 

Cepeda.  
160 Corte Constitucional Colômbia, Auto 116 de 13 de maio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda 
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Pois bem, o controlo exercido pela Corte Constitucional 

colombiana sobre a implementação da Sentença T-025 de 2004 é, 

sem dúvida alguma, uma amostra de como a análise com base em 

indicadores da política pública que está vinculada ao cumprimento 

das obrigações positivas decorrentes da Convenção Americana 

pode ser desenvolvida. No entanto, este controlo não impede que 

a Corte IDH determine, em decisões futuras, que os progressos na 

matéria são insuficientes à luz das obrigações convencionais e, por 

isso, condene novamente a Colômbia.  

Em forma de conclusão do exposto nesta parte, destacamos 

que, de facto, foram desenvolvidos diferentes mecanismos 

quantitativos que podem ser úteis no momento de medir alguns 

dos aspetos que estão relacionados com as obrigações positivas 

decorrentes da Convenção Americana, como foram interpretadas 

por parte da Corte IDH.  

Pois bem, podemos afirmar que, embora os indicadores 

identificados nesta secção não se baseiem diretamente em noções 

ou conceitos desenvolvidos na jurisprudência interamericana, não 

vemos razões pelas quais, estes ou outros semelhantes, não 

possam ser tidos em conta pela Corte IDH no momento de 

determinar se um Estado está a cumprir integralmente com as 

obrigações positivas decorrentes da Convenção Americana ou não.  

Os indicadores quantitativos podem complementar, de forma 

interessante, os indicadores qualitativos que a Corte de San José já 

desenvolveu em relação às obrigações positivas. Isto seria possível 

porque, sendo principalmente obrigações de meio, as obrigações 

positivas têm um componente de diligência que faz com que o 

comportamento do Estado possa ser medido em função do espetro 

formado entre cumprimento e não cumprimento.  

O desenvolvimento de indicadores quantitativos não está 

isento de dificuldades. No entanto, estas dificuldades podem ser 

atenuadas de diferentes formas. Uma das dificuldades principais 

está relacionada com a manipulação das cifras por parte do 

Estado. Perante isto, vale a pena ter em conta que tanto 

organizações da sociedade civil como instituições estatais 

preocuparam-se em desenvolver indicadores quantitativos para 

medir diversos fenómenos que têm uma relação, assim seja 
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indireta, com as obrigações positivas decorrentes do Pacto de San 

José. Neste sentido, as várias fontes de indicadores quantitativos 

permite que, em caso de divergência, possa ser feito um contraste 

que permita esclarecer as razões, quer sejam metodológicas ou 

políticas, pelas quais o Estado e a organização da sociedade civil 

chegam a conclusões diferentes na análise de um mesmo 

fenómeno. 

Outra dificuldade, esta sim insuperável, é a impossibilidade 

de desenvolver indicadores quantitativos para todas as obrigações 

positivas decorrentes da Convenção Americana, como é o caso da 

reparação integral. No entanto, não parece que a dificuldade ou 

impossibilidade de desenvolver indicadores quantitativos num 

determinado aspeto seja um argumento suficientemente válido 

para eliminar completamente o desenvolvimento de indicadores 

deste tipo.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A doutrina das obrigações positivas decorrentes da 

jurisprudência da Corte de San José, na sua condição atual, não 

serve para que os Estados determinem se cumprem ou não com 

todas as suas obrigações convencionais. Isto ocorre porque essa 

doutrina está fundamentada em categorias de análise abstratas, 

subjetivas e ambíguas. Assim, neste texto refletiu-se sobre a 

possibilidade de criar indicadores quantitativos para medir as 

obrigações positivas que foram desenvolvidas pela Corte IDH e 

como poderiam ajudar à consolidação e realização da 

jurisprudência interamericana.  

A partir desta análise, é claro que, apesar da dificuldade em 

incluir a lógica dos indicadores quantitativos ao discurso dos 

direitos humanos, se a Corte de San José decidisse incluí-los à 

análise das obrigações positivas poderia desenvolver com maior 

detalhe o que estes significam e o que é concretamente esperado 

dos Estados à luz da Convenção Americana.  

Isto acontece porque a introdução de indicadores 

quantitativos para a análise das obrigações convencionais poderia 

supor que a ambiguidade das formulações das obrigações positivas 

seria menor. Desta forma, aumentar de forma considerável a 

previsibilidade das decisões e, principalmente, baseá-las em 
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categorias de análise objetivas e mensuráveis e não em categorias 

subjetivas. 

Pois bem, nem todas as obrigações positivas decorrentes do 

Pacto de San José podem ser medidas de forma quantitativa. De 

facto, como foi visto anteriormente, a obrigação de reparar as 

violações dos direitos humanos consiste em dois indicadores 

qualitativos que, por enquanto, não podem ser traduzidos em 

termos quantitativos. Isto acontece porque a reparação pelo dano 

moral e as medidas simbólicas de reparação não podem, ainda, ser 

medidas com critérios quantitativos.  

Além disso, embora no interior dos Estados tenham sido 

desenvolvidas metodologias de seguimento do cumprimento das 

obrigações, como as adotadas pela Corte Constitucional 

colombiana para avaliar a situação da deslocação forçada, estas 

metodologias não garantem que estes progressos sejam avaliados 

da mesma forma (positiva ou negativa) pela Corte de San José no 

momento de analisar uma determinada situação.  

Em tal circunstância, haveria uma divergência entre a 

jurisdição nacional e a jurisdição regional. No entanto, podemos 

pensar que na medida em que o raciocínio de uma das Cortes 

esteja baseado em critérios objetivamente observáveis, a 

probabilidade de chegar a conclusões divergentes será reduzida.  

É claro, que o facto de algumas das obrigações decorrentes 

do Pacto de San José não serem, por agora, quantitativamente 

analisáveis não significa que nenhuma obrigação possa ser 

analisada dessa forma. Neste texto foram apresentadas algumas 

reflexões iniciais sobre alguns dos indicadores quantitativos que 

podem ser tidos em conta no momento de determinar o 

cumprimento dos Estados sobre as obrigações positivas 

decorrentes do Pacto de San José.  

Estes indicadores não foram propostos com a intenção de 

substituir a existência de indicadores qualitativos que a Corte IDH 

já desenvolveu sobre a matéria. Pelo contrário, os indicadores aqui 

referidos e outros que podem ser desenvolvidos, servem para 

complementar a análise já bastante rica realizada pela Corte de 

San José. Isto no entendimento que “[a] interpretação dos 

tratados continuará a ser primordialmente um exercício jurídico; a 
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sua qualidade, no entanto, pode ser melhorada garantindo-lhe a 

melhor base objetiva possível”161.  
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“A Corte Interamericana considera que toda a pessoa 

que esteja numa situação de vulnerabilidade tem 

direito a uma proteção especial, em virtude dos 

deveres especiais  

cujo cumprimento por parte do Estado é necessário 

para satisfazer as obrigações  

gerais de respeito e garantia dos direitos humanos. A 

Corte reitera que não é  

suficiente que os Estados se abstenham de violar os 

direitos, mas que é imperativa  

a adoção de medidas positivas, determináveis em 

função das necessidades específicas de proteção do 

sujeito de direito, quer seja pela sua condição pessoal 

ou pela situação específica em que se encontre” ** 

Sentença de Ximenes Lopes vs Brasil, 4 de julho de 

2006, par. 103. 

 

 

 

 

*Este texto é uma adaptação do artigo (em francês) terminado em setembro de 2013 que faz 

parte da coleção “Cahiers Européens” 2014 da Universidade Paris I Panthéon-Sorbonne, editado 

por Pedone, sob a direção da professora Dr.ª Laurence Burgorgue-Larsen, La vulnerabilité saisie 

par les juges. Muito obrigado a Juana Ibañez-Rivas do GEDILAS e ao doutor Juan Fernandez-

Manjarrés do Laboratório de Ecologia, Sistémica e Evolução (ESE) da Universidade Paris-Sud 

pelos enriquecedores intercâmbios transdisciplinares. Contacto: 

rosmerlin.estupinan@yahoo.com; rosmerlin.estupinansilva@sciencespo.fr  
** A jurisprudência interamericana está disponível em espanhol e em inglês na página oficial: 

www.corteidh.or.cr.  
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http://www.corteidh.or.cr/
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Resumo 

Como é que a noção de vulnerabilidade é inserida na análise de indicadores de direitos 

humanos e políticas públicas? A nossa análise da jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos tem como objetivo dar uma resposta a dois pontos fundamentais: as 

variáveis de contexto que definem as vulnerabilidades e a delimitação do sujeito 

vulnerável. Estas categorias de delimitação podem ser particularmente importantes nas 

sociedades que não têm uma política pública de acesso aos direitos humanos. Desta 

forma, vamos abordar um teste de vulnerabilidade jurídica a partir de três elementos que 

já integram a análise da vulnerabilidade nas ciências naturais e aplicadas: as categorias 

contextuais, a exposição a diferentes pressões e os vários graus de sensibilidade à ameaça 

pela condição pessoal ou situação específica de indivíduos e de grupos identificados como 

sujeitos vulneráveis. A nossa contribuição para o estudo dos indicadores de direitos 

humanos e políticas públicas é, neste sentido, a apresentação da síntese interamericana de 

uma tipologia de vulnerabilidade em construção, pois acreditamos que a jurisprudência 

interamericana tem um papel fundamental na capacidade de adaptação e de resiliência 

destes sujeitos através da sua influência na transformação das políticas públicas dos 

Estados membros da Convenção Americana de Direitos Humanos.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Em todo o mundo, as cortes falam de vulnerabilidade, apesar 

da estranheza jurídica do conceito. O conceito exibe uma 

atualidade desbordante em vários temas essenciais, como as 

alterações climáticas, o desenvolvimento e as catástrofes naturais 

e humanas, onde os seus elementos conceituais foram 

amplamente desenvolvidos1. Ao longo deste texto, temos a 

intenção de evidenciar a análise da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (em adiante: Corte IDH) e, apesar de esta não 

ter qualificado como tal o seu desempenho, defendemos que está 

a construir um “teste de vulnerabilidade” que tem evoluído caso a 

caso. 

Partimos do princípio que a vulnerabilidade refere-se aos 

sistemas naturais da mesma forma que aos sistemas humanos; ou 

seja, a existência de migrações conceituais transdisciplinares é 

altamente provável. Portanto, vamos analisar como a abordagem 

da Corte IDH reflete com detalhe os elementos presentes na 

definição das ciências aplicadas em matéria de vulnerabilidade, ou 

 

1 ADGER, N; AGRAWALA, S; MIRZA, MMQ; CONDE, C; O’BRIEN, K; PULHIN, J; PULWARTY, R; 

SMIT, B; & TAKAHASHI, K, “Assessment of adaptation practices, options, constraints and 

capacity”, em PARRY, M; CANZIANI, O; PALUTIKOF, J; VAN DER LINDEN, P; & HANSON, C (eds.) 

Climate Change. Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Painel on Climate Change, University Press, 

Cambridge, 2007, pág. 717-743. 
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seja, como os componentes da “teoria da vulnerabilidade dos 

sistemas” foram integrados na construção do “teste de 

vulnerabilidade” da Corte IDH.  

A definição conceitual das ciências aplicadas fornece três 

elementos de base que acreditamos serem úteis na identificação 

de uma tipologia da vulnerabilidade construída pelo juiz 

interamericano: as causas subjacentes, as circunstâncias 

(exposição) e as características (sensibilidade), com o objetivo de 

identificar o conjunto dos atributos do sujeito vulnerável. Estes 

elementos definidores serão apresentados num parágrafo de 

conceitos preliminares (2) e desenvolvidos nos parágrafos 

posteriores para conseguir um esboço da tipologia jurídica.  

Para isso, serão estudadas a jurisprudência e as opiniões 

consultivas da Corte IDH, bem como o seu processo de 

interpretação jurídica. É um facto marcante que o método 

universal de interpretação2 é utilizado com força pelo juiz 

interamericano3 e acreditamos que este método tem um papel 

fundamental na construção da noção de vulnerabilidade no âmbito 

do sistema interamericano dos direitos humanos.  

Assim, no parágrafo (3) serão estudados os contextos da 

vulnerabilidade tendo como base dois elementos do teste: as 

causas subjacentes (condições de acesso e elementos estruturais 

 

2 A Corte IDH formou as bases de um método de interpretação universal de grande alcance no 

contexto da sua função consultiva [OC-1/1982]. Em matéria contenciosa, a jurisprudência 

interamericana está marcada pela abertura para fontes externas ao sistema para interpretação 

da Convenção. O universalismo jurídico do juiz interamericano tem fundamentos convencionais 

precisos: o artigo 1-1 consagra 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 convencionais estabelecendo a 

superioridade do princípio pro homine (pro personae) ou favor libertatis. Para uma análise do 

método universal de interpretação aplicado aos povos indígenas e tribais, v. ESTUPIÑAN-SILVA R 

& IBAÑEZ-RIVAS J, “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

materia de pueblos indígenas y tribales”, em Derechos humanos de los grupos vulnerables, 

Valdivia, Universidad Austral de Chile, proximamente em 2014. 
3 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, pág. 91-115; HENNEBEL, L, “La Cour 

interaméricaine des droits de l’homme: entre particularisme et universalisme”, em Le 

particularisme interaméricain des droits de l’homme, em HENNEBEL L & TIGROUDJA H (dir.) 

Pedone, Paris, 2009, pág. 75-119, pág. 80.  
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do sistema) e as circunstâncias de exposição à ameaça de violação 

dos direitos convencionais.  

Depois da identificação das causas e do grau de exposição às 

violações convencionais sofridas por alguns indivíduos ou grupos, 

no parágrafo (4) valor desvelar a sensibilidade em função da sua 

fragilidade física ou social. São, de facto, dos últimos componentes 

do “teste de vulnerabilidade” em construção, que vão ajudar-nos a 

conseguir um esboço de tipologia da vulnerabilidade entendida 

pelo juiz interamericano a partir da condição pessoal e da situação 

específica do sujeito vulnerável. 

Finalmente, em forma de conclusão, no parágrafo (5) vamos 

desenvolver um conceito essencial para a noção de 

vulnerabilidade: a resiliência. Efetivamente, acreditamos que 

quando a Corte IDH se refere ao artigo 2 da Convenção Americana 

sobre os Direitos Humanos de 1969 (em adiante: Convenção 

Americana), os juízes interamericanos estão a concentrar os seus 

esforços em influenciar as políticas públicas do Estado para 

introduzir respostas em termos de reparação e de garantias de não 

repetição (para casos específicos), mas também em termos de 

adaptação prospetiva, ou seja, de diminuição da vulnerabilidade 

futura (resiliência)4. Este elemento, no nosso entender, destaca o 

papel que o próprio juiz interamericano tem em relação à 

capacidade destas pessoas ou de grupos para “continuarem em 

frente” ou para “ultrapassarem” as violações convencionais 

sofridas. 

2. ELEMENTOS CONCEITUAIS  

A vulnerabilidade em ciências aplicadas é definida como uma 

medida das características (a sensibilidade) e das circunstâncias (a 

exposição) de uma pessoa ou de um grupo a uma ameaça, 

incluído o grau de recuperação do impacto causado pelo evento 

nocivo5. A vulnerabilidade assim definida depende do conjunto dos 
 

4 Os termos "recuperação", "adaptação prospetiva" e "resiliência" foram definidos pelas Nações 

Unidas como parte da prevenção de desastres. UN, doc. 7817(2009), op. cit. pág. 4, 26, 28.  
5 UN, doc. 7817 (2009), Terminología sobre reducción del riesgo de desastres, United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), pág. 34; BLAIKIE, P; CANNON, P; DAVIS, 

I; & WISNER, B, Vulnerabilidad: el entorno social, político y económico de los desastres, Tercer 

mundo editores, Bogotá, 1996 (e.o: 1994 At risk), pág. 89; AGUAYO, F, Sustentabilidad y 

desarrollo ambiental, Universidad Autónoma de México UNAM, México, 2007, pág. 134.  
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elementos que derivam da situação ou da condição de uma pessoa 

ou de um grupo. 

O termo vulnerabilidade está sempre relacionado e é 

específico a uma determinada ameaça subjacente. As ciências 

aplicadas coincidiram historicamente em afirmar que apenas é 

possível falar de um grau de vulnerabilidade a partir do ponto de 

vista da probabilidade da ameaça e em função da sua intensidade 

específica, da sua frequência e da sua duração6 . 

A relevância da definição de vulnerabilidade é, de facto, 

amplamente abordada nos círculos científicos7 e, apesar de alguns 

dos seus componentes poderem ser interpretados de forma 

diferente8, os seus elementos estruturais reaparecem 

sistematicamente na doutrina, a saber: as causas, a sensibilidade, 

a exposição, a ameaça e o risco por si próprio. 

As ciências aplicadas fizeram da vulnerabilidade um conceito 

central associado à prevenção de catástrofes. Seguindo a 

cronologia estabelecida por Lampis para a América Latina, esta 

evolução conceitual associada a grandes catástrofes sofridas pelo 

continente integrou às causas, nos anos noventa, o fenómeno 

social resultante das desigualdades no acesso e na distribuição de 

recursos e de oportunidades9.  

Por sua vez, como reflexo da vulnerabilidade futura, a partir 

do século XXI, os estudos científicos concentraram-se na 

capacidade de adaptação das pessoas que enfrentam estas 

ameaças, incorporando as políticas públicas como condição 
 

6 BLAIKIE, P; CANNON, T; DAVIS, I; & WISNER, B, op. cit., pág. 92. 
7 Por exemplo, ADGER, N “Social Vulnerability to Climate Change and Extremes in Coastal 

Vietname”, World Development, vol. 27 (2), 1999, pág. 249-269; ALWANG, J; SIEGEL, P; & 

JØRGENSEN, S, “Vulnerability: A View from Different Disciplines”, World Bank- Social Protection 

Discussion Paper Series, n° 0115, 2001, pág. 1-42; BROOKS, N, “Vulnerability, Risk and 

Adaptation: A Conceptual Framework”, Tyndall Centre for Climate Change Research, 2003, vol. 

38, pág. 1-16.  
8 Por exemplo, ADGER, N, PAAVOLI, J; HUQ, S; & MACE, M.J. (eds.) Fairness in Adaptation to 

Climate Change, MIT Press, Cambridge, 2006, 335 pág.; ADGER, N; AGRAWALA, S; MIRZA, 

MMQ; CONDE, C.; O’BRIEN, K; PULHIN, J; PULWARTY, R; SMIT, B; & TAKAHASHI, K, op.cit., 

pág. 717-743. 
9 De facto, para o autor, além da política de prevenção de desastres naturais, o mercado dos 

seguros foi o segundo fator de impulso da conceitualização da vulnerabilidade nos anos 1990. 

LAMPIS, A “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: debates acerca del concepto de 

vulnerabilidad y su medición”, Cuadernos de Geografía- Revista Colombiana de Geografía, vol. 

22, nº 2, 2013, pág. 17-33, pág. 19-22.  
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necessária para a redução dos riscos. Dado que o risco, segundo 

as Nações Unidas, é “a combinação da probabilidade de um evento 

e as suas consequências negativas”, ou seja, a persistência de 

ameaças num determinado período de tempo ou território10, é 

evidente que o risco apenas pode diminuir a partir da redução da 

vulnerabilidade em relação à ameaça. 

A capacidade de adaptação está fortemente relacionada com 

a sensibilidade (“grau de resposta em relação à perturbação 

externa”) de um sistema em relação às ameaças externas. De 

facto, o sistema é menos vulnerável se a sensibilidade for baixa e 

se a capacidade de absorver a perturbação for alta11. Esta 

capacidade de adaptação aproxima-se em grande parte ao 

conceito de resiliência de sistemas12.  

O termo resiliência deriva do latim resilire, que significa 

“saltar para trás”. O dicionário espanhol oficial na sua versão atual 

fala da resiliência no seu significado duplo como “capacidade 

humana para assumir, de forma flexível, situações extremas e 

ultrapassá-las” e como “capacidade de um material elástico para 

absorver e armazenar a energia da deformação”. A resiliência dos 

sistemas humanos foi definida pelas Nações Unidas a partir de 

elementos concretos: 1) a capacidade de resistir, absorver, 

adaptar-se e corrigir os efeitos de um perigo, 2) o carácter 

oportuno do tempo necessário para isso, e 3) a eficácia da ação 

desenvolvida13. 

Por conseguinte, como ferramentas conceituais, na análise 

que vamos abordar, vamos utilizar os elementos da vulnerabilidade 

estudada pelas ciências aplicadas sem ignorar elementos 

sociológicos, antropológicos e económicos14, escalas diferentes (por 

 

10 UN, doc. 7817(2009), op. cit., pág. 27. 
11 Ibid.  
12 A resiliência no contexto das catástrofes é definida como “A capacidade de um sistema, 

comunidade ou sociedade expostos a uma ameaça para resistir, absorver, adaptar-se e recuperar 

dos seus efeitos de forma oportuna e eficaz, o que inclui a preservação e a restauração das suas 

estruturas e funções básicas”. UN, doc. 7817 (2009), pré-citado, pág. 27. 
13 Ibid. 
14 GONZÁLEZ GALVÁN, J.A.; HERNÁNDEZ, M.P. & SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, A, “La pluralidad de los 

grupos vulnerables: un enfoque interdisciplinario” em VALADÉS, D; GUTIÉRREZ RIVAS, R (eds.) 

Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, vol. III,  

Universidad Autónoma de México UNAM, México, 2001, pág. 225-243, pág. 225-227. 
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exemplo, individual e de grupo, nacional e internacional) e um 

grande número de variáveis próprias às ciências sociais15.  

Para efeitos metodológicos, “a ameaça”, no contexto da 

jurisprudência da Corte IDH será definida como a violação 

convencional alegada pela suposta vítima. Esta definição conceitual 

está justificada porque no sistema é efetuado um filtro 

considerável de petições16; consequentemente, a Corte IDH deve 

conhecer apenas os casos que apresentam um grau de gravidade 

superior à média das violações dos direitos humanos nos Estados 

membro, tendo em consideração a sua magnitude, intensidade e 

duração17.  

Da mesma forma, no caso das violações dos direitos 

humanos evocadas durante este estudo, a capacidade de 

adaptação (como resiliência) estará ligada ao seguimento 

institucional e pessoal das vítimas destas violações com o objetivo 

de reconstruirem a sua vida e começarem uma experiência 

diferente em relação aos seus direitos. 

Finalmente, não nos vamos esquecer que a doutrina jurídica, 

muitas vezes, assinala uma dicotomia entre a noção liberal de 

vulnerabilidade como um elemento inerente a todos os seres 

humanos e uma noção de vulnerabilidade centrada na necessidade 

e na dependência de alguns indivíduos ou grupos18. Neste sentido, 

 

15 As variáveis mais estudadas pela doutrina social e jurídica do continente americano desde os 

anos 1990, e ainda com mais força desde o ano de 2000, são as variáveis físicas, culturais, 

económicas e de género. Ibid., pág. 228; FINEMAN, M.A. “The Vulnerable Subject: Anchoring 

Equality in the Human Condition”, Yale Journal of Law and Feminism, vol. 20, 2008, pág. 1-23; 

PARLEY, F.F. “What does vulnerability means?” British Journal of LearningDisabilities, vol. 39, 

pág. 266-276.  
16 É útil recordar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem o papel de filtrar os 

pedidos individuais. Além disso, é o único órgão competente para apresentar estes pedidos 

perante a corte IDH, em virtude dos artigos 46-51 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 1969.  
17 Com a influência das ciências sociais, as ciências aplicadas começam a definir a ameaça para 

além do próprio fenómeno físico, e do perigo que resulta dela, ou seja, da existência de uma 

média superior à registada pelos fenómenos conhecidos, em termos de magnitude, intensidade 

ou duração em relação aos grupos humanos em causa. LAVELL, A “Desempacando la adaptación 

al cambio climático y la gestión del riesgo. Buscando las relaciones y las diferencias: una crítica y 

construcción conceptual y epistemológica”, no Projeto UICN-FLACSO sobre Gestión del Riesgo y 

Adaptación al Cambio Climático, Red para el Estudio Social de la Prevención de Desastres en 

América Latina, 2011, pág. 45, pág. 15. 
18 ANDERSON, M.B. “El concepto de vulnerabilidad: más allá de la focalización en los grupos 

vulnerables”, Revista Internacional de la Cruz Roja, vol. 19 nº 124, 1994, pág. 336-341. 
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aceitamos os desenvolvimentos de autores como Fineman, que 

defende a noção de vulnerabilidade como resposta às debilidades 

do modelo liberal de igualdade19, principalmente nas sociedades 

que não têm uma política pública em matéria de acesso aos 

direitos sociais e económicos20. Desta forma, a nossa análise de 

um teste de vulnerabilidade em construção tem como objetivo 

preencher as lacunas detetadas por autores como Chapman e 

Carbonetti, que afirmam que “apesar do compromisso com a 

proteção dos indivíduos e dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, 

os direitos humanos não têm uma teoria central ou um contexto 

teórico para o fazer”21.  

3. A VULNERABILIDADE ENTENDIDA ATRAVÉS DO 

SEU CONTEXTO 

O teste da vulnerabilidade começa com o estudo do contexto 

no qual as violações convencionais acontecem. Este contexto será 

analisado a partir das causas subjacentes como o encaminhamento 

às circunstâncias históricas, políticas e sociais das violações 

convencionais (3.1) e de outros elementos estruturais de pressão 

que podem determinar o grau de compromisso com os direitos em 

questão, cujo papel varia de caso para caso (3.2). 

3.1. O início do teste de vulnerabilidade: As causas 

subjacentes 

A Corte IDH reconhece que a vulnerabilidade é alimentada 

por determinadas situações de jure (por exemplo, as 

desigualdades perante a lei entre nacionais e estrangeiros) e de 

 

19 FINEMAN, M.A., op. cit., pág. 3-5. 
20 FINEMAN, M.A., “The Vulnerable Subject and the responsive State”, Emory Law Journal, vol. 60, 

2010, pág. 251-275, pág. 254. 
21 CHAPMAN, A.R; & CARBONETTI, B, “Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions 

of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, vol. 33, 

2011, pág. 682-732, pág. 683; De forma semelhante, Peroni e Timmer afirmam que "o conceito 

dos grupos vulneráveis está a ganhar força na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos", principalmente em relação "ao povo romani, às pessoas com atividade limitada, às 

pessoas que vivem com HIV e aos que pedem asilo". PERONI, L & TIMMER, A, “Vulnerable 

Groups: the Promise of an Emerging Concept in European Human Rights Convention Law”, 

International Journal of Constitutional Law, (proximamente em 2014). 
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facto (por exemplo, as desigualdades estruturais), que terão um 

impacto decisivo no acesso aos recursos públicos22. 

3.1.1. A limitação no acesso aos direitos 

convencionais 

A vulnerabilidade é uma consequência do reconhecimento 

explícito de que, na prática, os direitos e as obrigações não são 

distribuídos de forma igual entre a população na América Latina. 

Embora a distribuição dos recursos do Estado seja garantida 

através do acesso aos direitos, de facto isto depende de fatores 

sociais e económicos, que incluem o género, a origem étnica, a 

condição social e a idade, entre outros.  

A possibilidade real de exercer os direitos depende do que a 

doutrina das ciências aplicadas chama de “qualificações de 

acesso”23, ou seja, o conjunto de atributos sociais necessários para 

aproveitar as oportunidades de acesso aos direitos. Claro que os 

atributos sociais são variáveis e dependem da conduta social em 

vigor. Cada oportunidade de exercer os direitos tem os seus 

próprios resultados, e isto explica o dever do Estado de adaptar o 

sistema às características específicas das pessoas sob a sua 

jurisdição, com especial atenção aos grupos sociais mais 

vulneráveis. 

Assim, desde a sua primeira sentença em Velásquez 

Rodríguez vs Honduras, a Corte IDH interessou-se, de forma 

explícita, pelas dinâmicas de exclusão nos Estados, principalmente 

por aquelas que afetam os indivíduos ou os grupos de pessoas em 

situação de risco. Trata-se, por exemplo, “da existência de uma 

prática ou política ordenada ou tolerada pelo poder público, cujo 

efeito é o de impedir alguns indivíduos de utilizarem os recursos 

internos que, normalmente estariam disponíveis a outros”24, da 

recusa de acesso aos serviços de urgência na saúde quando o 

requerente está sob a custódia do Estado25 ou de limites 

 

22 Corte IDH, Opinião Consultiva Estatuto jurídico y derechos de los trabajadores migrantes 

indocumentados, OC-18/03, 17 setembro 2003 (em adiante: OC-18/03), par. 112. 
23 BLAIKIE, P; CANNON, T; DAVIS, I; & WISNER, B, op.cit., pág. 89.  
24 Corte IDH, Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 julho 1988, par. 68. 
25 Corte IDH, Vera Vera vs Ecuador, 19 maio 2011, par. 42; Corte IDH, “Instituto de Reeducación 

del menor” vs Paraguay, 2 setembro 2004, par. 159. 
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desproporcionados no acesso a um juiz26, inclusive quando esta 

limitação deriva de um estatuto de capacidade relacionado com o 

usufruto dos direitos unidos à idade27.  

Da mesma forma, no contexto da análise relacionada com os 

povos indígenas, por exemplo, o juiz interamericano destacou 

cenários multiplicadores da vulnerabilidade como “o acesso à 

justiça e aos serviços de saúde, principalmente, por não falar 

espanhol e não ter um intérprete, falta de recursos económicos 

para conseguir acesso a um advogado, deslocar-se a centros de 

saúde ou a órgãos judiciais e também por ser vítima de práticas 

abusivas ou violadoras do respetivo processo”28. 

Esta análise da exclusão no acesso aos direitos convencionais 

é o primeiro elemento do teste de vulnerabilidade e um dos pontos 

de contacto mais importantes na cláusula de não discriminação do 

artigo 1.1 e 24 da Convenção Americana. 

A Corte IDH reiterou recentemente a este respeito que “o 

artigo 24 da Convenção Americana proíbe a discriminação de 

direito ou de facto, não apenas em relação aos direitos 

consagrados neste tratado, mas também em relação a todas as leis 

aprovadas pelo Estado e a sua implementação”29. Por outras 

palavras, toda a dinâmica de exclusão no acesso e usufruto dos 

direitos da Convenção viola a obrigação positiva de garantia 

presente no artigo 1.1 da Convenção Americana e, qualquer 

proteção desigual derivada do direito interno ou da sua aplicação 

deve ser considerada à luz do artigo 24 da referida Convenção30. 

O fracasso do Estado nas suas obrigações gerais de respeitar 

e garantir os direitos convencionais (artigo 1.1 da Convenção) 

converge com a negligência no cumprimento do dever de adequar 

 

26 Corte IDH, Mohamed vs Argentina, 23 novembro 2012, par. 92. 
27

 Corte IDH, Opinião Consultiva Estatuto jurídico y derechos del niño, OC-17/02, 28 agosto 

2002, (em adiante: OC-17/02), par. 10. 
28 Corte IDH, Rosendo Cantu et al. vs México, 31 agosto 2010, par. 70. 
29 Corte IDH, Atala Riffo e hijas vs Chile, 24 fevereiro 2012, par. 82. 
30 Neste sentido, a Corte IDH, tem uma jurisprudência constante que fomenta as políticas públicas 

de diferenciação positiva (por exemplo, medidas de proteção, procedimentos apropriados) para 

obter o effet utile da Convenção Americana em relação às pessoas ou aos grupos vulneráveis. Por 

exemplo, Corte IDH, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay, 24 agosto 2010, par. 170, 

257; Corte IDH, Furlán y familia vs Argentina, 31 agosto 2012, par. 134; Corte IDH, Artavia 

Murillo (Fecundación in vitro) vs Costa Rica, 28 novembro 2012, par. 292.  
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a legislação interna (artigo 2 da Convenção) para estabelecer 

outros elementos estruturais que reforcem o contexto de 

vulnerabilidade estudado pelo juiz interamericano (3.1.2). 

3.1.2. Os elementos estruturais do sistema estatal 

Nos termos do artigo 2 da Convenção Americana, a Corte 

IDH declarou, várias vezes, o dever de adaptação do direito 

interno dos Estados de acordo com as necessidades específicas das 

pessoas ou dos grupos de pessoas. A discriminação estrutural ou 

histórica contra a mulher31, o tratamento desfavorável das 

minorias sexuais32, o desprezo da identidade cultural múltipla dos 

habitantes33 ou o risco estrutural de alguns membros da população 

civil (por exemplo, os defensores dos direitos humanos)34, são 

alguns dos exemplos mais frequentes de falha dos sistemas 

estatais, onde a Corte IDH impôs reformas severas. 

A Corte IDH dá às dinâmicas de exclusão estrutural uma 

dimensão ideológica, diferente de acordo com o contexto histórico 

de cada Estado35. Na sua abordagem interpretativa dos elementos 

estruturais, o juiz interamericano utiliza, muitas vezes, 

documentos das Nações Unidas, uma instituição que, desde o final 

do século XX, tem dedicado uma atenção cada vez maior às 

condições de vida dos grupos vulneráveis36. 

Por este motivo, é evidente que o juiz interamericano tomou 

nota dos “preconceitos culturais” entre as causas que permitem a 

reprodução das condições de vulnerabilidade, incluindo “os 

preconceitos étnicos, a xenofobia e o racismo” no caso dos 

 

31 Ibid.; Corte IDH, González et al. (Campo Algodonero) vs México, 16 novembro 2009, par. 171-

172. 
32 Ibid. par. 408; Corte IDH, Atala Riffo e hijas vs Chile, pré-citado, par. 91-92. 
33 Corte IDH, Comunidad de Moiwana vs Suriname, 15 junho 2005, par. 99-100; Corte IDH, 

Comunidad Indígena de Yakye Axa vs Paraguay, 17 junho 2005, par. 51; Corte IDH, Comunidad 

Indígena de Sawhoyamaxa vs Paraguay, 29 março 2006, par. 59-60, 89, 95. 
34 Por exemplo, Corte IDH, Valle Jaramillo vs Colombia, 27 novembro 2008, par. 87; Corte IDH, 

Cepeda Vargas vs Colombia, 21 maio 2010, par. 172. 
35 Corte IDH, OC-18/03, pré-citado, par. 112. 
36

 Ibid., par. 116 e 164. Estes parágrafos incluem na análise da Corte IDH: El Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la 

Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001). 
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migrantes37, os fortes estereótipos persistentes contra as 

mulheres38 e as identidades sexuais minoritárias39. Na verdade, a 

literatura científica já demonstrou que alguns estereótipos podem 

ser considerados como causas da vulnerabilidade, já que 

aumentam a sensibilidade e a exposição dos grupos minoritários 

em relação à ameaça de violação dos seus direitos40. Por sua vez, 

a Corte IDH estabeleceu que estes estereótipos dificultam a 

integração dos grupos vulneráveis na sociedade e facilitam a 

impunidade das violações dos direitos humanos41. 

É importante compreender as causas da vulnerabilidade dos 

indivíduos e dos grupos de pessoas dentro do Estado, quer seja 

devido ao acesso limitado aos direitos e aos serviços ou a 

elementos ideológicos, políticos e culturais. No entanto, a 

vulnerabilidade não é totalmente estruturada a partir das suas 

causas. O juiz interamericano também considerou um segundo 

elemento relacionado com a pressão social variável nos Estados 

(3.2). 

3.2. O segundo fator contextual: a exposição a 

pressões variáveis 

A vulnerabilidade é delimitada em função de uma progressão, 

a partir das causas subjacentes e para os graus de exposição por 

ação (3.2.2) ou por omissão (3.2.1), até abordar as condições de 

risco (insegurança), cuja intensidade é variável. Mais uma vez, 

encontramos traços indeléveis da transdisciplinaridade do juiz 

interamericano e do seu método de interpretação universal, já que 

esta identificação da vulnerabilidade a partir das pressões 

dinâmicas foi amplamente validada na literatura científica desde o 

início de 199042. 

 

37 Ibid., par. 113. 
38 Corte IDH, González et al. (Campo Algodonero) vs México, pré-citado, par. 151, 164, 401. 
39 Corte IDH, Atala e hijas vs Chile, pré-citado, par. 109, 111. 
40 Por exemplo, STEELE, C; & ARONSON, J, “Stereotype threat and the intellectual permaneirance 

of African-Americans”, Journal of Personalitiy and Social Psychology, vol. 69, 1995, pág. 797-811; 

BLAIKIE, P; CANNON, T; DAVIS, I; & WISNER, B, op. cit., pág. 77. 
41 Corte IDH, OC-18/03, pré-citado, par. 113. 
42 Por exemplo, BLAIKIE, P; CANNON, T; DAVIS, I; & WISNER, B, op. cit.; N. ADGER, op. cit., pág. 

249-269.  
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3.2.1. Por omissão: a ausência institucional 

Como parte da análise dos direitos das crianças, a Corte IDH 

declarou que a ausência de medidas de proteção, que constitui a 

base para o usufruto de uma vida digna, é um dos fatores que 

aumentam a vulnerabilidade das crianças (todas as pessoas com 

menos de 18 anos)43. Esta falta é verificada a partir da 

insuficiência nas políticas apropriadas nas instituições educativas e 

de saúde44. De facto, estas lacunas exercem pressões variáveis 

sobre a vida das crianças em matéria dos direitos à personalidade 

jurídica, às garantias judiciais e à tutela judicial efetiva, fazendo 

destes indivíduos, de acordo com o juiz interamericano, sujeitos 

vulneráveis45. 

Apesar de estar claro que a intensidade do envolvimento dos 

direitos convencionais varia em função de um conjunto de 

circunstâncias, a Corte IDH salientou que a falta de políticas 

públicas adequadas é um elemento central que aumenta a 

exposição das pessoas e dos grupos vulneráveis46. 

Assim, em alguns casos relacionados com os povos indígenas 

e tribais, por exemplo, a Corte IDH estabeleceu que a ausência 

institucional pode ser verificada através de uma ação deficiente dos 

poderes públicos47, uma intervenção negligente48 ou a inexistência 

de uma ação em presença do dever de proteção dos artigos 1.1 e 

2 da Convenção49. 

Outros elementos de omissão que agravam a situação de 

vulnerabilidade são a ausência de recursos económicos individuais 

 

43
 Corte IDH, OC-17/02, pré-citado, par. 42. 

44
 Corte IDH, OC-17/02, pré-citado, par. 86-87. 

45
 Corte IDH, OC-17/02, pré-citado, par. 92; Corte IDH, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs 

Paraguay, pré-citado, par. 261-263; Corte IDH, Masacres de Río Negro vs Guatemala, 4 

setembro 2012, par. 143; Corte IDH, Chitay Nech et al. vs Guatemala, 25 maio 2010, par. 169. 
46

 Corte IDH, Vera Vera vs Ecuador, pré-citado, par. 42-44; Corte IDH, Atala Riffo e hijas vs 

Chile, pré-citado, par. 95; Corte IDH, Tiu Tojín vs Guatemala, 26 novembro 2008, par. 100; 

Corte IDH, Yatama vs Nicaragua, 23 junho 2005, par. 194-195, 201-202, 218-219, 220, 223-

226.  
47

 Corte IDH, Pueblo Saramaka vs Suriname, 28 novembro 2007, par. 115-116, 148; Corte IDH, 

Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, 27 junho 2012, par. 167. 
48

 Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, pré-citado, par. 145, 167. 
49

 Corte IDH, Pueblo Saramaka vs Suriname, pré-citado, par. 153, 156; Corte IDH, Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, 31 agosto 2001, par. 164. 
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e familiares que conduzem à pobreza e que são decisivos para que 

alguns indivíduos se tornem mais vulneráveis à ameaça de violação 

dos seus direitos (por exemplo, as pessoas com atividade limitada, 

as crianças)50. Claro que as pressões exercidas pelo risco de 

violações dos direitos da Convenção não derivam apenas das 

omissões do Estado nas suas obrigações de garantir os direitos e a 

adaptação do direito interno, já que estas pressões variam de 

acordo com as forças internas superiores estreitamente 

relacionadas com os contextos estatais. 

3.2.2. Por ação: as macro-forças existentes 

A vulnerabilidade entendida pelo juiz interamericano está 

intimamente relacionada com o que aqui chamamos de “macro-

forças” de acordo com a literatura científica sobre a 

vulnerabilidade, que também fala dos “perigos aleatórios” de vários 

tipos. Por conseguinte, as “macro-forças” são definidas como as 

forças internas que atuam dentro de um sistema (neste caso: o 

Estado) no seu contexto e em relação às pessoas ou aos grupos 

que o integram51. 

Com base nos relatórios das Nações Unidas, a Corte IDH 

estabeleceu, por exemplo, que “entre outros fatores, o processo de 

globalização e liberalização, incluindo a crescente divergência 

económica e social entre diversos países e a marginalização de 

alguns da economia mundial, tem contribuído para criar grandes 

movimentos de população entre os países e intensificar o complexo 

fenómeno da migração internacional”52. 

De facto, de acordo com o juiz interamericano estas “macro-

forças” do desequilíbrio económico, da pobreza e da degradação do 

meio ambiente, combinadas com a falta de paz e segurança, com 

as violações dos direitos humanos e com os diferentes graus de 

desenvolvimento das instituições judiciais e democráticas, são 

 

50 Corte IDH, Furlán y familia vs Argentina, pré-citado, par. 201-202; Corte IDH, Fornerón e hija 

vs Argentina, 27 abril 2012, par. 137; Corte IDH, “Niños de la calle” (Villagrán Morales et al.) vs 

Guatemala, 19 novembro 1999, par. 194. 
51 UN, doc. 7817 (2009), op. cit., pág. 8; A. LAMPIS, op. cit., pág. 25, figure 2. 
52 Corte IDH, OC-18/03, pré-citado, par. 115.  
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fatores que podem afetar posteriormente a configuração de grupos 

migrantes em condições de vulnerabilidade53. 

Além disso, os grandes projetos de desenvolvimento, de 

indústria e de urbanização, foram identificados pela jurisprudência 

interamericana como macro-forças que aumentam a exposição dos 

povos indígenas54 e tribais55 que sofrem de uma violação dos seus 

direitos, principalmente dos direitos à identidade e à propriedade 

de terras e territórios. 

Outras “macro-forças” de natureza política, incluídos os 

governos de ditadura56 e a existência de um conflito armado 

interno57, são igualmente fatores de agravamento da exposição à 

ameaça de violação dos direitos humanos para algumas pessoas 

ou grupos de pessoas. Aqui encontramos, novamente, alguns 

sinais de migração conceitual transdisciplinar, já que as macro-

forças são amplamente consideradas na análise das ciências 

naturais e aplicadas58. 

Com uma vasta experiência no diálogo transjudicial, a Corte 

IDH continua a incorporar a jurisprudência nacional aos seus 

argumentos para identificar as “macro-forças” que aumentam esta 

exposição à ameaça. Desta forma, o juiz interamericano baseia-se 

na jurisprudência nacional para estabelecer, por exemplo, que o 

conflito armado e o incentivo para a criação de grupos 

paramilitares no Estado, cria uma situação objetiva de risco para 

 

53 Ibid., par. 116. 
54 Por exemplo, uma concessão de exploração petrolífera em territórios do povo indígena de 

Sarayaku: Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, pré-citado, par. 213, 

217, 220. 
55 Por exemplo, uma concessão de exploração de madeira a nível industrial em territórios do 

povo tribal de Saramaka: Corte IDH, Pueblo de Saramaka vs Suriname, pré-citado, par. 129, 

139, 143. 
56 Corte IDH, Gelman vs Uruguai, 24 fevereiro 2011, par. 72-78; Corte IDH, Goiburú et al. vs 

Paraguay, 22 setembro 2006, par. 61(14), 61(28). 
57 Corte IDH, Bámaca Velásquez vs Guatemala, 25 novembro 2000, par. 208; Corte IDH, 

Masacre Plan de Sánchez vs Guatemala, 29 abril 2004, par. 105; Corte IDH, Masacre de las Dos 

Erres vs Guatemala, 24 novembro 2009, par. 211; Corte IDH, Masacres del Mozote y lugares 

vecinos vs Salvador, 25 outubro 2012, par. 141; Corte IDH, Masacre de Santo Domingo vs 

Colombia, 30 novembro 2012, par. 22-25. 
58 Por exemplo, ADGER, N; PAAVOLI, J; HUQ, S; & MACE, M.J. (eds.) Fairness in Adaptation to 

Climate Change, MIT Press, Cambridge, 2006, 335 pág.; ADGER, N; AGRAWALA, S; MIRZA, 

MMQ; CONDE, C; O’BRIEN, K; PULHIN, J; PULWARTY, R; SMIT, B; & TAKAHASHI, K, op. cit., 

pág. 717-743. 
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os seus cidadãos, e que este tipo de estruturas, enquanto existam, 

criam um risco que agrava a situação de vulnerabilidade de alguns 

indivíduos e grupos, entre outros, os defensores dos direitos 

humanos59, a população civil, incluídas as vítimas de deslocação 

forçada60, as crianças61, as mulheres62, os povos indígenas63, os 

colaboradores judiciais64, os grupos e os líderes da oposição 

política65 e os jornalistas66. 

De facto, no contexto da Convenção Americana, a situação 

de conflito armado exige dos Estados um tratamento preferencial 

aos grupos mais vulneráveis e “adotar medidas de carácter positivo 

para reverter os efeitos da sua condição de fragilidade, 

vulnerabilidade e impotência, inclusive perante atuações e práticas 

de terceiros”67. 

Assim, a análise do contexto que nutre a vulnerabilidade dos 

indivíduos e dos grupos humanos é fundamental para a Corte IDH 

e tem um lugar de destaque nas suas sentenças. No entanto, esta 

hipótese de uma vulnerabilidade inerente aos seres humanos 

nascida de contextos estatais mais ou menos expostos à ameaça 

de violação dos direitos humanos não é suficiente. 

 

59 Corte Constitucional da Colômbia, 20 Outubro 1998, Sentença de Tutela, T-590/98, citada por: 

Corte IDH, Valle Jaramillo vs Colombia, pré-citado, par. 74, 80-81, 90; Corte IDH, García y familia 

vs Guatemala, 29 novembro 2012, par. 120-122. 
60 Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs Colombia, 15 setembro 2005, par. 186; Corte IDH, 

Masacres de Ituango vs Colombia, 1 julho 2006, par. 120, 125.106, 212; Corte IDH, Masacre de 

Pueblo Bello vs Colombia, 31 janeiro 2006, par. 139-140; Corte IDH, Masacre de Santo Domingo 

vs Colombia, pré-citado, par. 212-234. 
61 Corte IDH, Masacre de Santo Domingo vs Colombia, pré-citado, par. 237, 241, 244, 247; Corte 

IDH, Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, pré-citado, par. 184; Corte IDH, Masacre de 

Mapiripán vs Colombia, pré-citado, par. 153, 156, 162-163; Corte IDH, Masacres del Mozote y 

lugares vecinos vs Salvador, pré-citado, par. 157. 
62 Corte IDH, Masacres de Ituango vs Colombia, pré-citado, 212; Corte IDH, Masacres de Río 

Negro vs Guatemala, pré-citado, par. 59, 132-134. 
63 Corte IDH, Masacre Plan de Sanchez vs Guatemala, pré-citado, par. 51; Corte IDH, Masacre de 

Río Negro  vs Guatemala, pré-citado, par. 160-162. 
64 Corte IDH, Masacre de La Rochela vs Colombia, 11 maio 2007, par. 80, 81, 165-170. 
65 Corte IDH, Cepeda Vargas vs Colombia, pré-citado, par. 87, 171; Corte IDH, García y familia vs 

Guatemala, pré-citado, par. 120-122; Corte IDH, Gudiel Álvarez et al. (Diario Militar) vs 

Guatemala, 20 novembro 2012, par. 119-122. 
66 Corte IDH, Vélez Restrepo y familia vs Colombia, 3 setembro 2012, par. 126. 
67 Corte IDH, Masacres de Ituango vs Colombia, pré-citado, par. 210; Corte IDH, Comunidad 

Indígena Yakye Axa vs Paraguay, pré-citado, par. 144; Corte IDH, Sawhoyamaxa vs Paraguay, 

pré-citado, par. 137; Corte IDH, Pueblo Saramaka vs Suriname, pré-citado, par. 191, 194-b. 
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Para além das causas e das pressões variáveis que expõem 

um sujeito de direito a uma ameaça, a Corte IDH declarou que é 

necessário abordar a questão do grau de sensibilidade do indivíduo 

ou do grupo perante essas causas e pressões, para depois 

determinar se o seu grau de vulnerabilidade representa (ou não) a 

existência de obrigações reforçadas por parte do Estado em virtude 

dos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana. Apenas os sujeitos 

com um grau elevado de impacto devido às causas da 

vulnerabilidade, de sensibilidade à ameaça de violação dos seus 

direitos e de exposição à ameaça em si, são qualificados pela Corte 

IDH como sujeitos vulneráveis (4). 

4. ANÁLISE DO SUJEITO VULNERÁVEL 

A análise sobre o sujeito vulnerável que começa com uma 

distinção entre o indivíduo e o grupo não tem interesse no 

contexto interamericano. O que chamamos um “teste de 

vulnerabilidade” em construção pela Corte IDH, aplica-se tanto aos 

indivíduos como aos grupos, e isto é feito com uma análise caso a 

caso, já que alguns grupos foram aceites como detentores de 

direitos convencionais68. Desta forma, ao falar de “sujeitos 

vulneráveis”, referimo-nos ao sujeito lógico de Aristóteles, na 

medida em que este é ao mesmo tempo objeto do pensamento e 

do conhecimento e titular de consciência e de direitos. O sujeito 

vulnerável interamericano é, portanto, afetado por fragilidade 

superior à fragilidade média de outros sujeitos do mesmo Estado e 

esta fragilidade provoca um grau superior de exposição à violação 

convencional (4.1). Quando a análise do contexto e do grau de 

sensibilidade é combinada com este último, o sujeito vulnerável 

pode ser estudado pelo juiz interamericano a partir de um 

conjunto de tipos para facilitar o estudo das suas realidades 

complexas. A minha intenção aqui é esboçar uma tipologia de 

vulnerabilidade a partir do que foi construído pelo juiz 

 

68 Este é o caso dos povos indígenas e tribais onde os seus direitos são considerados de forma 

complementar para os indivíduos que fazem parte do grupo e para o grupo em si: Corte IDH, 

Yatama vs Nicaragua, pré-citado, par. 201, 202; Corte IDH, Comunidad Indígena de Yakye Axa 

vs Paraguay, pré-citado, par. 63; Corte IDH, Pueblo Saramaka vs Suriname, pré-citado, par. 

174. 
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interamericano, detalhando todos os tipos abordados pela Corte 

IDH até setembro de 2013 (4.2). 

4.1. O terceiro elemento do teste: a sensibilidade à 

ameaça 

A sensibilidade à ameaça de violação dos direitos humanos 

depende, em grande parte, da posição do indivíduo no Estado. 

Nesse sentido, o juiz interamericano está interessado em pessoas 

cuja situação de desvantagem ou grau de fraqueza sejam 

evidentes, quer seja como resultado das suas condições físicas 

(4.1.1), como de situações sociais de outra natureza (4.1.2). 

4.1.1. A fragilidade física 

A fragilidade física - ou a sensibilidade física à ameaça - é 

definida como o produto de um conjunto de características que são 

exclusivas de um tipo de pessoas em relação à média da 

sociedade. Estas características não podem ser modificadas ou a 

sua modificação por parte da ação do Estado não é desejável69. 

Assim, a criança é um indivíduo vulnerável, cuja fragilidade 

física e falta de maturidade são as variáveis que determinam a sua 

sensibilidade à ameaça de violação dos seus direitos 

convencionais70. 

O sistema interamericano também constatou que as 

mulheres podem sofrer de fragilidade física quando são, 

simultaneamente, submetidas a uma situação de fragilidade social 

ou quando vivem num contexto particular (por exemplo, os 

conflitos armados) que as expõe, devido ao seu género, a ameaças 

ou a ataques de carácter especificamente sexual71. 

A Corte IDH também identificou as pessoas com deficiência 

como portadoras de um maior nível de risco de exposição às 

 

69 CHAPMAN e CARBONETTI (op. cit.) fazem referência, neste sentido a «fixed statute» ou 

«unchangeable statute», pág. 706.  
70 Corte IDH, OC-17/02, pré-citado, par. 60, 86-87, 93; Corte IDH, Servellón García et al. vs 

Honduras, 21 de setembro de 2006, par. 116; Corte IDH, Familia Barrios vs Venezuela, 24 

novembro 2011, par. 55. 
71 Corte IDH, doc. OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, 7 março 2006, Informe sobre la situación de 

los defensores de derechos humanos en las Américas, par. 226-232; Corte IDH, Masacre de las 

Dos Erres vs Guatemala, pré-citado, par. 139-141; Corte IDH, Masacre de Río Negro vs 

Guatemala, pré-citado, par. 59. 
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violações dos seus direitos, principalmente em termos de 

equidade, acesso à justiça, direito à reabilitação e acesso a 

cuidados médicos72. 

A fragilidade física (sensibilidade física à ameaça) além de 

estar relacionada com a idade, o género ou a deficiência, pode 

referir-se a fatores étnicos e culturais. Assim, os indivíduos 

pertencentes a povos indígenas e tribais são considerados como 

pessoas vulneráveis devido à sua identidade étnica e cultural 

minoritária, o que aumenta o risco dos seus direitos serem 

ameaçados numa sociedade mestiça73. As suas povoações, para 

além dos indivíduos, são igualmente reconhecidas como 

portadores de uma condição de vulnerabilidade nos Estados do 

sistema interamericano74. 

Até agora, a jurisprudência interamericana não abordou 

diretamente os problemas de outras minorias com uma fragilidade 

física provável, como as minorias religiosas, nacionais ou a terceira 

idade. No entanto, diversas análises relacionadas com a fragilidade 

religiosa e a fragilidade dos idosos foram desenvolvidas no 

seguimento das decisões sobre o tema dos povos indígenas75 e dos 

deslocados internos em conflitos armados76. Da mesma forma, o 

estudo da fragilidade nacional foi abordado em vários casos 

relacionados com imigrantes ilegais77. 

4.1.2. Fragilidade social 

A fragilidade social - sensibilidade social perante a ameaça - é 

definida como o conjunto de características económicas, jurídicas, 

políticas, etc., de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, que 

os coloca em situação de desvantagem num determinado 

 

72 Corte IDH, Ximenes Lopes vs Brasil, 4 julho 2006, par. 103-106; Corte IDH, Furlán y familia vs 

Argentina, pré-citado, par. 136, 201, 202.  
73 Corte IDH, Chitay Nech et al. vs Guatemala, pré-citado, par. 167, 169; Corte IDH, Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay, pré-citado, par. 261.  
74 Corte IDH, Yatama vs Nicaragua, pré-citado, par. 201, 202; Corte IDH, Comunidad Moiwana 

vs Suriname, pré-citado, voto do juiz Cançado Trindade, par. 79; Corte IDH, Comunidad 

Indígena de Yakye Axa vs Paraguay, pré-citado, par. 63. 
75 Corte IDH, Masacre de Río Negro vs Guatemala, pré-citado, par. 76.  
76 Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs Colombia, pré-citado, par. 175. 
77 Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, 8 setembro 2005, par. 155, 156; 

Corte IDH, Nadege Dorzema et al. vs República Dominicana, 24 outubro 2012, par. 125. 
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momento. De facto, a fragilidade social é altamente sensível às 

políticas públicas do Estado e a sua transformação a partir delas é 

altamente desejável78. 

Neste sentido, podemos entender que a fragilidade dos 

trabalhadores, que são, em princípio, a parte mais fraca da relação 

laboral, é agravada para os imigrantes em situação ilegal no país 

de acolhimento79. A Corte IDH, na sua Opinião Consultiva Nº 18 

pôde constatar que a condição de não ter documentos implica um 

aumento da fragilidade jurídica que é agravada pelo aumento do 

risco de violação dos direitos laborais, da tutela judicial efetiva e do 

direito a um julgamento justo80. 

A detenção e reclusão também são uma fonte de fragilidade 

social81. De acordo com a Corte IDH, a detenção provoca um nível 

inevitável de sofrimento, fazendo com que o Estado tenha uma 

maior obrigação em proteger a saúde e o bem-estar das pessoas 

em situação de detenção, de forma a criar um equilíbrio de 

direitos. O Estado deve, neste sentido, garantir que a forma e o 

método de detenção não agravam esta fragilidade de forma ilegal 

e desproporcionada, o que seria prejudicial para a dignidade 

humana82. 

O mesmo é aplicável aos partidos políticos ou líderes políticos 

da oposição. A fragilidade social manifesta-se na forma de uma 

insegurança real ou falta de garantias para o exercício dos seus 

direitos e liberdades. Efetivamente, numa sociedade intolerante, as 

declarações por parte de funcionários públicos a reforçar as 

acusações dirigidas contra um partido político como “inimigo 

interno”, colocam os seus membros numa situação de maior 

vulnerabilidade e aumentam o risco ao qual já estão submetidos83, 

 

78 CHAPMAN e CARBONETTI (op. cit.) falam de «variable statute» na sua abordagem da tipologia 

da vulnerabilidade nas Nações Unidas, pág. 706.  
79 Corte IDH, OC-18/03, pré-citado, par. 149, 160. 
80 Ibid., par. 126 
81

 Corte IDH, Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay, pré-citado, par. 159; Corte 

IDH, Yvon Neptune vs Haiti, 6 maio 2008, par. 130; Corte IDH, Vélez Loor vs Panama, 23 

novembro 2010, par. 198.  
82 Corte IDH, Montero Aranguren et al. (Retén de Catia) vs Venezuela, 5 julho 2006, par. 85, 87; 

Corte IDH, Boyce et al. vs Barbados, 20 novembro 2007, par. 88; Corte IDH, Vélez Loor vs 

Panama, pré-citado, par. 198. 
83 Corte IDH, Cepeda Vargas vs Colombia, pré-citado, par. 85, 173. 
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acentuando ou agravando situações de hostilidade, intolerância ou 

aversão social84. A situação de fraqueza ou de impotência dos 

membros destes movimentos políticos também pode ser um fator 

de fragilidade social que afeta o grupo político em si85. 

A fragilidade social da população civil no contexto dos 

conflitos armados foi mencionada várias vezes. Assim, a Corte IDH 

recordou o Estado que, quando mantém o controlo efetivo de um 

território, detém ao mesmo tempo uma obrigação reforçada de 

proteção em relação à população civil86. Neste contexto, o juiz 

interamericano centrou a sua atenção na situação de maior 

vulnerabilidade dos deslocados internos que têm de fugir das suas 

casas para proteger as suas vidas e a sua integridade87 e na 

fragilidade social de outros grupos humanos como os jornalistas88, 

as pessoas públicas89 e os defensores dos direitos humanos90, que 

também podem estar mais expostos em alguns contextos a uma 

intolerância social. 

Outras fragilidades sociais possíveis, como a situação dos 

sem-abrigo, das mães solteiras, dos desempregados ou das 

pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, não foram, até 

agora, abordadas pela Corte IDH, embora algumas decisões 

relacionadas com os povos indígenas e tribais, as crianças ou as 

pessoas com atividade limitada, contenham já na análise 

contextual algumas considerações sobre a pobreza e a 

precariedade91. 

 

84 Ibid., par. 86. 
85 Corte IDH, Yatama vs Nicaragua, pré-citado, par. 201. 
86 Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, pré-citado, par. 139-140. 
87 Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs Colombia, pré-citado, par. 188; Corte IDH, Masacres de 

Ituango vs Colombia, pré-citado, par. 210. 
88 Corte IDH, Vélez Restrepo vs Colombia, pré-citado, par. 148; Corte IDH, Palamara Iribarne vs 

Chile, 22 novembro 2005, par. 84-85. 
89 Corte IDH, Palamara Iribarne vs Chile, pré-citado, par. 84-85. 
90 Corte IDH, Valle Jaramillo vs Colombia, pré-citado, par. 78, 90; Corte IDH, García y familia vs 

Guatemala, pré-citado, par. 120-122. 
91 Corte IDH, Comunidad Indígena de Yakye Axa vs Paraguay, pré-citado, par. 164; Corte IDH, 

Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa vs Paraguay, pré-citado, par. 154; Corte IDH, 

Communauté de Moiwana vs Suriname, pré-citado, par. 118, 186; Corte IDH, Furlán y familia vs 

Argentina, pré-citado, par. 201. 
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De uma forma geral, a fragilidade física e a fragilidade social 

aumentam quando a pessoa ou o grupo de pessoas têm 

fragilidades simultâneas, já que aumenta o seu grau de 

sensibilidade. Isto torna-se mais grave em contextos onde as 

causas subjacentes e as pressões dinâmicas favorecem a sua 

vulnerabilidade. É a partir da combinação destes elementos, que o 

juiz interamericano está a tentar construir a sua tipologia de 

vulnerabilidade. As dimensões e as combinações abordadas até 

agora dependem dos casos que foram submetidos à sua jurisdição 

(4.2). 

4.2. A síntese interamericana: uma tipologia da 

vulnerabilidade 

A palavra vulnerabilidade vem do latim vulnerabĭlis, de 

vulnerare que significa “lesão”. De acordo com o dicionário oficial 

da língua espanhola o adjetivo vulnerável refere-se a um sujeito 

“que pode ser ferido ou lesado, física ou moralmente”. É claro que 

esta suscetibilidade (condition) é uma combinação de contextos 

(exposure) e de fragilidades (sensitivity) que afeta indivíduos ou 

grupos de pessoas, e nesse sentido, tenho a intenção de estruturar 

o universo da vulnerabilidade na jurisprudência da Corte IDH, a 

partir de uma redução do espaço dos seus atributos. 

Por “espaço dos seus atributos” entende-se aqui o contexto 

de descrição de cada sujeito vulnerável, cujos elementos de 

composição dependem das descrições fornecidas pela Corte IDH. A 

partir dos elementos contextuais e do grau de exposição à ameaça, 

vamos fazer uma redução nas categorias definidas a priori em dois 

grandes grupos, em relação à condição pessoal (4.2.1) e à 

situação específica (4.2.2) do sujeito vulnerável. Esclarecemos que 

não se pretende uma classificação arbitrária, já que esta escolha é 

justificada pela sentença de princípio do massacre de Pueblo Bello 

vs Colombia (pré-citada), na qual a Corte IDH afirmou que alguns 

deveres especiais dos Estados em virtude das obrigações gerais de 

garantia, proteção e eficácia (artigo 1.1 e 2 da Convenção 

Americana) são “determinados de acordo com as necessidades 

específicas de proteção do sujeito de direito, quer seja pela sua 

condição pessoal ou pela situação específica em que se encontre” 

(par. 111). Este dictum tem, sem dúvida, a tipologia da 
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vulnerabilidade da Corte IDH, como se pode confirmar a partir da 

sua jurisprudência seguinte92. 

4.2.1. A vulnerabilidade derivada da condição 

pessoal 

A criança, na sua individualidade, devido à sua fragilidade 

física e à sua imaturidade (pessoal e jurídica), é considerada como 

um sujeito vulnerável, já que estes aspetos são a base para a 

privação dos meios de defesa efetiva dos seus direitos93. Esta 

vulnerabilidade aumenta quando a criança também sofre de uma 

fragilidade social, inter alia, numa situação de detenção94 ou num 

contexto de conflito armado95. 

As mulheres são consideradas pela Corte IDH como 

indivíduos vulneráveis em alguns contextos, por exemplo, nos 

conflitos armados ou na ausência de políticas públicas para a 

igualdade dos direitos entre homens e mulheres96. Esta 

vulnerabilidade também é reforçada quando estamos a falar de 

crianças do sexo feminino97 ou de mulheres que pertencem a 

 

92 Corte IDH, Ximenes Lopes vs Brasil, pré-citado, 103; Corte IDH, González et al. (Campo 

Algodonero) vs México, pré-citado, par. 98; Corte IDH, Vera Vera vs Ecuador, pré-citado, par. 

42. 
93 Corte IDH, OC-17/02, pré-citado, par. 86-87; Corte IDH, Masacre de las Dos Erres vs 

Guatemala, pré-citado, par. 184; Corte IDH, Rosendo Cantú et al. vs México, pré-citado, par. 

201. 
94 Corte IDH, Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay, pré-citado, par. 160, 163; Corte 

IDH, Bulacio vs Argentina, 18 setembro 2003, par. 135; Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri 

vs Perú, 8 julho 2004, par. 170. 
95 Corte IDH, Masacre de Santo Domingo vs Colombia, pré-citado, par. 239; Corte IDH, Masacre 

de las Dos Erres vs Guatemala, pré-citado, par. 184; Corte IDH, Masacres de Ituango vs 

Colombia, pré-citado, par. 246. 
96 Corte IDH, Rosendo Cantú vs México, pré-citado, par. 103, 185; Corte IDH, González et al. 

(Campo Algodonero) vs México par. 282; Corte IDH, Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, 

pré-citado, par. 139; Corte IDH, Gelman vs Uruguai, pré-citado, par. 97-98.  
97 Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, pré-citado, par. 134; Corte IDH, 

Rosendo Cantú vs México, pré-citado, par. 103; Corte IDH, Masacres de Río Negro vs Guatemala, 

pré-citado, par. 142, 226; Corte IDH, Plan de Sanchez vs Guatemala, pré-citado, par. 42.18; 

Corte IDH, González et al. (Campo Algodonero) vs México, pré-citado, par. 408. 
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populações indígenas ou tribais98 ou de defensoras dos direitos 

humanos99. 

As pessoas pertencentes a uma minoria sexual, por esta 

condição pessoal, são uma categoria vulnerável. De acordo com o 

juiz interamericano, além da orientação sexual, a identidade de 

género e a expressão de género também entram nas condições 

para definir este grupo de pessoas vulneráveis100. É claro que, 

apesar dos progressos na área, a América Latina ainda tem um 

longo caminho a percorrer nos direitos das minorias sexuais101. 

As pessoas pertencentes aos povos indígenas ou tribais (por 

exemplo, minorias afrodescendentes) são uma categoria de 

pessoas vulneráveis102. Neste caso, a sua vulnerabilidade aumenta 

devido ao nível de intolerância institucional do Estado onde estão 

inseridas103. 

A deficiência é uma condição pessoal de vulnerabilidade104. 

Esta condição é aumentada quando o indivíduo acumula em 

simultâneo outro tipo de fragilidade física, nomeadamente, no caso 

das crianças com deficiência105. De facto, na recente jurisprudência 

Artavia Murillo vs Costa Rica, a Corte IDH incluiu a esterilidade 

nesta categoria, sob o nome de deficiência indireta106. 

 

98 Corte IDH, Rosendo Cantú vs México, pré-citado, par. 103, 184; Corte IDH, Tiu Tojin vs 

Guatemala, pré-citado, par. 96-97. 
99 Corte IDH, doc. OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, pré-citado, par. 226-232; Corte IDH, Myrna 

Mack Chang vs Guatemala, 25 novembro 2003, par. 147, 158.  
100 Corte IDH, Atala Riffo e hijas vs Chile, pré-citado, par. 95.  
101 Dois exemplos recentes ilustram esta afirmação. O primeiro refere-se ao Relatório Especial 

sobre a Diversidade Sexual (LGBTI) no contexto da 147ª Sessão Ordinária da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (17-22 de março de 2013), que mostrou a sua preocupação 

em relação à persistência dos “centros de cura da homossexualidade” na região. O segundo 

exemplo refere-se ao comunicado de imprensa Nº 54/13, de 30 de julho de 2013, quando a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou a onda de violência contra lesbianas, 

gays, trans, bissexuais e intersexuais (LGBTI) no Haiti (por exemplo, ataques com armas, 

lapidação, ameaças de morte, saque e queima de casas), supostamente relacionada com a 

mobilização contra a homossexualidade que a Coalición Haitiana de organizações religiosas e 

morais organizou e que aconteceu no local a 19 julho 2013. 
102 Supra n. 27, 53, 54, 46-48, 62. 
103 Ibid. 
104 Corte IDH, Ximenes Lopes vs Brasil, pré-citado, par. 103. 
105 Corte IDH, Furlán y familia vs Argentina, pré-citado, par. 246. 
106 Corte IDH, Artavia Murillo (Fecundação in vitro) vs Costa Rica, pré-citado, par. 291-293.  
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4.3.2. A situação específica: a segunda dimensão 

da vulnerabilidade 

Os migrantes estão numa situação específica de 

vulnerabilidade como sujeitos de direitos humanos e numa 

situação individual de falta ou de diferença substancial de poder 

em comparação com a população não migrante (residentes ou 

cidadãos)107.  

Esta vulnerabilidade aumenta quando os migrantes estão 

numa situação de ilegalidade, já que implica uma maior fragilidade 

jurídica e um maior risco de violação dos direitos laborais, das 

garantias judiciais e do respetivo processo legal108. Da mesma 

forma, esta vulnerabilidade é aumentada quando combinada com 

uma condição pessoal de vulnerabilidade, como no caso das 

crianças imigrantes109. 

A Corte IDH estabeleceu que as pessoas detidas são 

vulneráveis, principalmente, “a situação é agravada pela 

vulnerabilidade de uma pessoa ilegalmente presa... onde todo o 

uso da força que não seja estritamente necessário pelo próprio 

comportamento da pessoa detida constitui um atentado à 

dignidade humana”110.  

Por outra parte, os detidos estrangeiros são outro grupo de 

maior vulnerabilidade, já que estão num ambiente legal e social 

diferente e, por vezes, perante um idioma diferente ao seu. Desta 

forma, os Estados têm uma obrigação reforçada de garantir o 

acesso à ação de proteção e assistência consular destas 

pessoas111. De qualquer forma, esta situação específica de 

vulnerabilidade é também reforçada pela combinação de condições 

 

107 Corte IDH, OC-18/03, pré-citado, par. 112.  
108

 Ibid., par. 126, 149, 160. 
109 Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, pré-citado, par. 109.1-109.5, 134, 

141. 
110 Corte IDH, Loayza Tamayo vs Perú, 17 setembro 1997, par. 57; Corte IDH, “Niños de la calle” 

(Villagrán Morales et al.) vs Guatemala, pré-citado, par. 166; Corte IDH, Maritza Urrutia vs 

Guatemala, 27 novembro 2003, par. 87; Corte IDH, Juan Humberto Sánchez vs Honduras, 26 

novembro 2003, par. 96; Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, pré-citado, par. 108; 

Corte IDH, Tibi vs Ecuador, 7 setembro 2004, par. 147. 
111 Corte IDH, Opinião Consultiva El derecho a la información sobre la asistencia consular en el 

marco de las garantías judiciales, OC-16/99, 1 outubro 1999, voto concorrente do juiz Antonio 

Cançado Trindade, par. 23. 
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pessoais, entre outras, os menores em detenção112 ou os detidos 

doentes113. 

Os indivíduos, os grupos, as organizações e os partidos 

políticos da oposição também estão sujeitos a situações específicas 

de vulnerabilidade que a Corte IDH baseando-se, principalmente, 

na jurisprudência nacional, descreveu como o resultado de um 

comportamento intolerante do Estado e da falta de medidas 

estatais para garantir o exercício pleno da participação efetiva 

numa sociedade democrática em relação ao princípio de igualdade 

perante a lei114.  

A Corte IDH assinalou que, em relação à oposição política, 

um dos elos mais vulneráveis corresponde aos grupos, 

movimentos e partidos políticos minoritários que derivam de uma 

desmobilização de antigos membros de guerrilhas, e que, por isso 

necessitam de uma proteção especial do Estado para impedir a 

“guerra suja”, e conseguir um consenso social que envolva todos 

os setores da população115. Na mesma linha de pensamento, os 

grupos políticos de oposição pertencentes a grupos minoritários, 

como no caso de indígenas ou tribais, estão na mesma situação de 

maior vulnerabilidade, representando um segundo elo dos grupos 

mais vulneráveis, entre os grupos de oposição116. 

Os defensores dos direitos humanos também são 

considerados pela Corte IDH como indivíduos e grupos numa 

situação específica de vulnerabilidade, que é mais ou menos 

reforçada dependendo do contexto. Para definir este grupo 

podemos usar a definição fornecida pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, que estabeleceu que “qualquer pessoa que 

de alguma forma promova ou procure a realização dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais reconhecidos a nível 

nacional ou internacional, deve ser considerada como defensora 

dos direitos humanos”117. Neste sentido, o sistema interamericano 
 

112 Supra n. 24.  
113 Corte IDH, Vera Vera vs Ecuador, pré-citado, par. 76-77. 
114 Corte IDH, Cepeda Vargas vs Colombia, pré-citado, par. 86, 173-176.  
115 Ibid. 
116 Corte IDH, Yatama vs Nicaragua, pré-citado, par. 201. 
117 Corte IDH, Valle Jaramillo vs Colombia, pré-citado, par. 81 e nota 38; Corte IDH, doc. 

OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, pré-citado, par. 13. 
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estabeleceu que determinados grupos de defensores dos direitos 

humanos estão “particularmente expostos”118 a condições 

perigosas, entre outros, os dirigentes sindicais durante os períodos 

anteriores às eleições sindicais, os camponeses e líderes 

comunitários que promovem ou organizam manifestações públicas, 

os líderes indígenas ou de ascendência africana que defendem os 

direitos dos seus povos, os colaboradores judiciais que instruem as 

causas relacionadas com as violações dos direitos humanos, as 

mulheres defensoras dos direitos humanos119. 

As pessoas deslocadas também estão numa situação 

específica de vulnerabilidade, principalmente no contexto de um 

conflito armado. Esta vulnerabilidade é reforçada pela origem rural 

destas pessoas e afeta, principalmente, as mulheres que são 

chefes de família, e que representam mais de metade da 

população deslocada120. 

Por fim, os jornalistas no contexto dos conflitos armados e 

em contextos políticos tensos também estão numa situação 

específica de vulnerabilidade resultante da sua função de 

transmissão da diversidade de pontos de vista e de informações 

variadas121. 

Demonstrámos como a Corte IDH se preocupa pelas 

diferentes categorias de pessoas e de grupos vulneráveis pela sua 

condição pessoal e situação específica. A partir da análise fica 

claramente exposto como a vulnerabilidade pode ser agravada por 

vários fatores de risco que um determinado sujeito pode ter. 

Assim, apesar do “teste de vulnerabilidade” não ser claramente 

estruturado como tal, é, pelo menos, um modelo desejável para o 

qual a Corte IDH parece dirigir-se. 

O esboço da tipologia aqui apresentada é “aberto” e é 

claramente possível continuar a cruzar as várias categorias 

individuais e de grupo para discernir outras vulnerabilidades 

reforçadas. Este exercício não pode, no entanto, ser o resultado de 

 

118 Não podemos abster-nos de destacar que esta categoria também é utilizada pelas ciências 

aplicadas. Supra n. 1. 
119 Ibid., par. 208 ss.; Corte IDH, Masacre de La Rochela vs Colombia, pré-citado, par. 165-170. 
120 Corte IDH, Masacres de Ituango vs Colombia, par. 212; supra n. 86. 
121 Supra n. 66, 88. 
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uma digressão teórica, mas sim a consequência de uma análise 

minuciosa de cada caso tratado pela Corte IDH. 

Na tabela que se segue (Tabela 1) é possível ver uma síntese 

das categorias vulneráveis na jurisprudência da Corte IDH até ao 

ano de 2013: 

 

Tabela 1. Tipologia da vulnerabilidade entendida pelo juiz 

interamericano (1988-2013). Elaboração própria / Fonte: 

jurisprudência da Corte IDH: http://www.Corte IDH.or.cr/ 
 

TIPOLOGIA DA VULNERABILIDADE ENTENDIDA PELO JUIZ INTERAMERICANO 

(1988-2013) 

 C-R F-E F-S  

Tipo a s o-e m-f f-f f-s Hipótese de vulnerabilidade reforçada 

Condição pessoal  

1. Crianças X  X X X  
Em conflitos armados, indígenas, em 

detenção, em situação de deficiência 

2. Mulheres X X X X X  

Crianças do sexo feminino, indígenas, 

defensoras dos direitos humanos, em 

conflitos armados 

3. Minorias sexuais  X X   X  

4. Povos indígenas e 

tribais (e os seus 

indivíduos) 

X X X X X  Mulheres, crianças, idosos 

5. Deficientes X  X  X  Crianças 

Situação específica  

1. Migrantes X  X X  X Crianças, ilegais, detidos 

2. Detidos X  X   X 
Crianças, doentes, estrangeiros, 

detenção ilegal 

3. Líderes políticos da 

oposição (e os seus 

grupos) 

 X  X  X 
Defensores dos direitos humanos, 

antigos guerrilheiros, indígenas e tribais 

4. Defensores dos 

direitos humanos 
 X  X  X 

Sindicalistas, camponeses, indígenas, 

mulheres, colaboradores judiciais 

5. Deslocados 

forçados 
X  X X  X Mulheres, crianças, idosos, indígenas 

6. Jornalistas  X  X  X  

C-R: Causas recorrentes; F-E: Fatores de exposição; F-S: Fatores de sensibilidade; 

a: acesso; s: sistema; o-e: omissão estatal; m-f: macro-forças; 

f-f: fragilidade física; f-s: fragilidade social. 

 

http://www.corteidh.or.cr/
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5. A MODO DE CONCLUSÃO: É A CORTE 

INTERAMERICANA UM FATOR DE RESILIÊNCIA? 

Não podemos concluir esta análise sobre a vulnerabilidade 

sem nos perguntarmos como enfrentar esta vulnerabilidade a 

partir das políticas públicas dos Estados. Assim, acreditamos ser 

necessário introduzir um último desenvolvimento conceitual: a 

resiliência, como o elemento que tem servido às ciências aplicadas 

para reduzir as vulnerabilidades.  

A resiliência é o resultado de vários processos capazes de 

interromper as trajetórias negativas122, como aquelas que derivam 

de violações dos direitos humanos, sendo, portanto, necessário 

incluir a política pública entre os instrumentos de resiliência 123. De 

facto, um aspeto importante da política pública é a lei124 e esta 

inclui, num sentido amplo, os princípios do direito internacional dos 

direitos humanos de acordo com o interpretado pelos tribunais e 

pelos órgãos competentes.  

Esta é a razão pela qual é possível, na minha opinião, 

conceber a Corte IDH como um fator de resiliência125. 

Efetivamente, vinte sistemas nacionais126 estão sob a jurisdição da 

Corte IDH que é responsável por medir a ameaça de violações 

graves dos direitos convencionais através do seu contencioso. Um 

controlo deste tipo, sob a forma de sentenças, decisões ou 

resoluções de controlo do cumprimento e de medidas provisórias, 

 

122 O estudo da resiliência foi amplamente abordado na ecologia e na gestão de desastres 

naturais assim como na investigação psicológica sobre doenças graves e experiências 

traumatizantes. v. ALWANG, J; SIEGEL, P; & JØRGENSEN, S; op. cit., pág. 10-13, 18; ZOLLI, A 

HEALY, & A-M, Resilience. Why things bounce back, Londres, Headline Business Plus, 2012; 

CARREY, N.J. & UNGAR, M., Resilience. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 

Philadelphia/London, Pa/Saunders, 2007. 
123 Os documentos das Nações Unidas confirmam esta afirmação., v. supra n. 1, 5 e 21. 
124

 De forma geral, as políticas públicas podem ser definidas como o sistema de leis, medidas 

regulamentares, planos de ação e prioridades de financiamento, relacionadas com um 

determinado tema, promulgadas por uma entidade governamental ou pelos seus representantes. 

HOWLETT, M, Designing Public Policies. Principles and instruments, Routledge, Nova 

Iorque/Abingdon, 2011, pág. 15.  
125  Supra n. 12. 
126 Os vinte Estados sob a jurisdição da Corte IDH são: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. A Venezuela foi um Estado 

membro de 1977 a 10 setembro de 2013. 
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quando se refere às pessoas ou a grupos vulneráveis, indo mais 

além do caso em si e procurando ter um impacto em todo o 

sistema nacional ou, até mesmo, interamericano, para reforçar a 

proteção destas categorias de pessoas. Isto acontece porque o juiz 

interamericano afirmou claramente que “toda a pessoa que esteja 

numa situação de vulnerabilidade tem direito a uma proteção 

especial, em virtude dos deveres especiais cujo cumprimento por 

parte do Estado é necessário para satisfazer as obrigações gerais 

de respeito e garantia dos direitos humanos” e pelo facto de “não 

ser suficiente que os Estados se abstenham de violar os direitos, 

mas que é imperativa a adoção de medidas positivas, 

determináveis em função das necessidades específicas de proteção 

do sujeito de direito, quer seja pela sua condição pessoal ou pela 

situação específica em que se encontre…”127. 

Desta forma, acreditamos que as sentenças da Corte IDH 

levam à melhoria das competências estatais, através da melhoria 

das políticas públicas. Por exemplo, quando a Corte IDH ordena 

uma reparação, ela aponta para a preservação e restauração dos 

direitos e das liberdades fundamentais em relação aos mais 

vulneráveis do sistema (ou seja, as pessoas e os grupos 

vulneráveis). No entanto, também é de uso corrente que a Corte 

IDH ordene reparações pontuais às vítimas, algumas 

transformações mais estruturais decorrentes da obrigação positiva 

estatal de garantia dos direitos convencionais e do dever de 

adaptação do direito interno (artigos 1 e 2 da Convenção 

Americana).  

Por outra parte, no nosso entender, a reação do Estado 

também se manifesta para além da correção e da reparação do 

caso sob estudo e isto inclusive na ausência de uma ordem 

expressa128. De forma complementar, a Corte IDH está atualmente 

 

127 Corte IDH, Artavia Murillo (Fecundación in vitro) vs Costa Rica, pré-citado, par. 292; Corte IDH, 

Masacre de Mapiripán vs Colombia, pré-citado, par. 111, 113; Corte IDH, Ximenes Lopes vs Brasil, 

pré-citado, par. 103; Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, pré-citado, par. 

244; Corte IDH, Furlán y familia vs Argentina, pré-citado, par. 134. 
128 No caso Caballero Delgado y Santana vs Colombia, o governo propôs para dar cumprimento aos 

pedidos da Comissão, em particular, levar a cabo reformas legislativas em matéria de hábeas 

corpus (Lei 15/1992) e adotar um projeto de lei para qualificar como delito o desaparecimento 

forçado. A Corte IDH em última instância, não aceitou as demandas da Comissão sobre este  
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a reforçar a sua supervisão, através do acompanhamento da 

implementação das suas decisões, com particular ênfase no 

carácter razoável do tempo investido na implementação das 

medidas e da sua eficácia. 

Não é insignificante que a jurisprudência da Corte IDH 

considere que “um Estado tem a obrigação de tomar todas as 

medidas necessárias e razoáveis para garantir o[s] direito[s] 

daqueles [...] que estão numa situação de especial vulnerabilidade 

[...] desde que o Estado tenha conhecimento de um risco real e 

imediato contra eles, e sempre que existam possibilidades 

razoáveis de prevenir ou evitar esse perigo”129. 

Efetivamente, podemos concluir que quando falamos de 

pessoas ou de grupos vulneráveis, a análise da Corte IDH é mais 

rigorosa e o nível de proteção convencional é superior130. Na nossa 

opinião, o “teste de vulnerabilidade” da Corte IDH representa um 

exame reforçado da responsabilidade do Estado em relação a 

pessoas ou a grupos identificados como vulneráveis. Este exame 

pode incluir, pelo menos, os seguintes elementos: 1) a 

determinação das circunstâncias do caso, 2) a análise (ou seja, o 

teste) de vulnerabilidade em si (grupo determinado ou 

determinável), 3) a identificação de uma vulnerabilidade reforçada, 

se for relevante para o caso, 4) a determinação do risco (ameaça 

+ vulnerabilidade) real e imediato, e 5) a existência de 

possibilidades razoáveis para prevenir ou impedir a realização da 

ameaça através de uma resposta específica do Estado131. 

 

ponto. Este é um exemplo entre muitos que podem ser encontrados no decorrer de um 

processo. Corte IDH, Caballero Delgado y Santana vs Colombia, 29 janeiro 1997, par. 54, 60.  
129 Corte IDH, Valle Jaramillo vs Colombia, pré-citado, par. 90; Corte IDH, Masacre de Pueblo 

Bello vs Colombia, pré-citado, par. 123; Corte IDH, Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa vs 

Paraguay, pré-citado, par. 155; Corte IDH, Masacre de La Rochela vs Colombia, pré-citado, par. 

296-297; Corte IDH, Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay, pré-citado, par. 211; 

Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, pré-citado, par. 169; Corte IDH, Atala Riffo e 

hijas vs Chile, pré-citado, par. 199; Corte IDH, Pueblo de Saramaka vs Suriname, pré-citado, 

par. 106. 
130 Corte IDH, Huilca Tecse vs Perú, 3 março 2005, par. 69; Corte IDH, Gonzáles et al. (Campo 

Algodonero) vs México, pré-citado, par. 171-172. 
131 Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, pré-citado, par. 134; Corte IDH, Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay, pré-citado, par. 188.  
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Apesar da Corte IDH aplicar uma espécie de autocontenção 

quando aceita a tese da “proteção impossível” como forma de 

defesa do Estado caso a caso132, o juiz interamericano tem vindo a 

apostar na resiliência e na adaptabilidade ao estabelecer como 

regra geral a obrigação reforçada de proteção do Estado, incluindo 

a transformação do direito interno para reparar as violações dos 

direitos humanos cometidas e evitar a sua reprodução, entendendo 

que: “existem algumas desigualdades de facto que podem ser 

traduzidas, legitimamente, em desigualdades de tratamento 

jurídico, sem que isso contrarie a justiça” e “estas distinções 

podem ser uma ferramenta para a proteção de quem deve ser 

protegido, considerando a situação de maior ou menor fraqueza ou 

impotência em que se encontram”133. 

Acreditamos que o juiz interamericano tem como objetivo a 

resiliência do Estado quando avisa sobre os perigos derivados da 

ameaça de um grupo vulnerável em específico e sobre as 

consequências da perpetuação da impunidade resultante da 

ausência de medidas para corrigir as violações cometidas134. 

Além disso, os Estados não são insensíveis a este processo. A 

vulnerabilidade como condição pessoal e como situação específica 

integra progressivamente e com força as políticas públicas estatais 

reforçando a capacidade de adaptação (por exemplo, a construção 

coletiva de planos de desenvolvimento com as populações-alvo, a 

 

132 Em 2006, no caso da Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa vs Paraguay, a Corte recordou 

que: “É claro para a Corte que um Estado não pode ser responsável por qualquer situação de risco 

ao direito à vida. Tendo em conta as dificuldades que implica o planeamento e a aprovação de 

políticas públicas e as escolhas de carácter operacional que devem ser tomadas em função de 

prioridades e recursos, as obrigações positivas do Estado devem ser interpretadas de uma forma 

que não seja imposta às autoridades uma carga impossível ou desproporcionada”. v., Corte IDH, 

Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa vs Paraguay, pré-citado, par. 155. Este dictum viu-se 

refletido, por exemplo, no caso Castillo González vs Venezuela, onde a Corte IDH aceitou como 

meio de defesa “a proteção impossível” alegada pelo Estado que: “em princípio, não compete à 

Corte determinar a procedência ou utilidade das ações ou medidas concretas de investigação, a 

não ser que a omissão na sua realização seja contrária a pautas objetivas ou não razoáveis de 

modo manifesto” Corte IDH, Castillo Gonzalez et al. vs Venezuela, 27 novembro 2012, par. 153, 

160, 161. Ver igualmente, Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, pré-citado, par. 124. 
133 Corte IDH, OC-17/02, pré-citado, par. 46; Corte IDH, OC-18/03, pré-citado, par. 89; Corte 

IDH, Chitay Nech et al. vs Guatemala, pré-citado, par. 167, 169; Corte IDH, Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek vs Paraguay, pré-citado, par. 261; Corte IDH, Furlán y familia vs Argentina, pré-

citado, par. 136.  
134 Corte IDH, Valle Jaramillo vs Colombia, pré-citado, par. 96.  
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consolidação de uma linha jurisprudencial nacional de proteção), 

apesar dos conceitos continuarem a ser difusos e a oscilarem entre 

a noção de vulnerabilidade e alguns dos seus componentes (por 

exemplo, a marginalidade social, a exclusão, a fraqueza)135. 

O risco de violação dos direitos convencionais no sistema 

interamericano é, sem dúvida alguma, ainda atual e o papel do juiz 

interamericano não é menos importante hoje do que no início da 

criação do sistema. Se um dos principais problemas dos sistemas 

nacionais é a vulnerabilidade dos indivíduos e dos grupos humanos 

no seu contexto, a resposta está, sem dúvida alguma, na 

adaptação do sistema Estatal. 

A pergunta que podemos fazer neste sentido centra-se em 

perceber como podemos aumentar a resiliência dos Estados com o 

objetivo de antecipar, prevenir e impedir novas violações 

convencionais no futuro e neste sentido acreditamos que o juiz 

interamericano tem um papel muito importante, no entanto, tal 

como acontece nas ciências naturais e aplicadas, o debate em 

torno das noções de resiliência e capacidade de adaptação 

continua aberto136.  

O que podemos afirmar com certeza é que a Corte IDH utiliza 

o artigo 2 da Convenção Americana para apostar na capacidade de 

transformação dos Estados. E além da própria Corte IDH, o 

sistema interamericano comprometeu-se em aumentar a 

 

135 Por exemplo, há algum tempo, o México reagiu através da criação de políticas públicas 

destinadas a dois tipos de pessoas prioritárias: por uma parte, as pessoas discriminadas, e por 

outra, os grupos marginalizados como grupos vulneráveis (idosos, crianças nas ruas, pessoas 

com atividade limitada, entre outros). A Colômbia, por sua vez, mostrou uma resposta através 

da Corte Constitucional, procurando proteger alguns indivíduos e grupos no conflito armado 

interno (por exemplo, deslocações forçadas, defensores dos direitos humanos, grupos políticos 

da oposição, mulheres, crianças, povos indígenas). A política pública da Guatemala, neste 

sentido, apontou para o fortalecimento do sistema de justiça para a proteção das pessoas mais 

vulneráveis e excluídas (por exemplo, mulheres, crianças, indígenas, pessoas com necessidades 

especiais). A evolução das políticas públicas dos Estados membros pode ser seguida claramente 

através das resoluções de superintendência da implementação das sentenças do sistema 

interamericano.  
136 WALKER, B; HOLLING, C. S.; CARPENTER, S. R; & KINZIG, A “Resilience, adaptability and 

transformability in social-ecological systems”, Ecology and Society, vol. 9 (2), 2004, pág. 5-6. Os 

autores definem a adaptabilidade como a capacidade dos intervenientes para influenciar a 

resiliência e introduzem a transformability como um novo conceito que descreve a capacidade de 

um sistema para mudar totalmente os componentes que não respondem às necessidades de 

adaptabilidade e de resiliência. 
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resiliência dos grupos vulneráveis. As prioridades temáticas da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e dos seus 

Relatores Especiais refletem, em grande parte, este facto137 e a 

doutrina especializada poderia participar nestes esforços138. 
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6 
AS MIGRAÇÕES COMO OBJETO DE INTERESSE 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ABORDAGEM 

DE DIREITOS HUMANOS  

 

Itziar Gómez Fernández 

Universidade Carlos III de Madrid 

 

Resumo 

A migração é um fenómeno complexo que pode ser entendido de várias formas. A 

abordagem feita neste capítulo identifica as pessoas migrantes como sujeitos 

integrantes de um grupo particularmente vulnerável, como sujeitos titulares de 

direitos humanos e, em terceiro lugar, como sujeitos destinatários de determinadas 

políticas públicas, que são elaboradas precisamente em torno da condição migrante 

dos sujeitos a que se dirigem. A exposição realizada tenta integrar estas três 

dimensões subjetivas, mostrando que, a vulnerabilidade especial deste grupo exige 

das autoridades públicas uma posição mais forte para garantir e promover os 

direitos fundamentais do mesmo, obrigação que deve condicionar, limitar e orientar, 

sem sombra de dúvidas, a ação de promoção das políticas públicas identificadas no 

momento de abordar o complexo fenómeno migratório.  

 

1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A migração, entendida como um conjunto de situações de 

deslocação de seres humanos dos seus locais de origem ou de 

residência habitual para outros locais, que são o destino do seu 

projeto migratório, é um fenómeno complexo que pode ser 

entendido de várias formas: como fenómeno económico, político 

ou sociológico, como realidade estatística, como fenómeno ligado à 

deslocação de trabalhadores, ou seja, às necessidades do mercado 

de trabalho mundial, como fator indissociável das políticas de 

desenvolvimento, etc. A partir de cada uma das abordagens 

podem ser retirados dados interessantes para reflexão1, já que 

cada abordagem permite leituras positivas e negativas sobre a 

 

1 Neste sentido ver o documento da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1 de outubro de 

2013, sobre o Diálogo de Alto Nível sobre a Migração Internacional e o Desenvolvimento. 

Disponível em http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/496/07/PDF/N1349607.pdf?OpenElement (Último acesso a 15 

de novembro de 2013). 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/496/07/PDF/N1349607.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/496/07/PDF/N1349607.pdf?OpenElement


 

230 

As migrações como objeto de interesse das políticas públicas 

realidade da migração que, no início do século XXI atinge 

magnitudes globais, universais e preocupantes a partir do ponto de 

vista político e sociológico para os países que estão na origem, no 

destino ou no trânsito destes fluxos humanos massivos, ou seja, 

de uma forma ou de outra, para todos os países do mundo.  

Pois bem, a abordagem que aqui vamos trabalhar fala de 

uma perspetiva em que os imigrantes são identificados, por um 

lado, como sujeitos integrantes de um grupo particularmente 

vulnerável, por outro, como sujeitos titulares de direitos humanos, 

universalmente proclamados, universalmente válidos e, portanto, 

universalmente dignos de proteção e em terceiro lugar, como 

sujeitos destinatários de determinadas políticas públicas, que são 

elaboradas precisamente em torno da condição migrante dos 

sujeitos a que se dirigem.  

Apesar desta descrição poliédrica da abordagem aos 

migrantes, a exposição que realizamos integra as três dimensões, 

com o objetivo de mostrar que, a especial vulnerabilidade do grupo 

exige das autoridades públicas uma posição mais forte para 

garantir e promover os direitos fundamentais do mesmo, 

obrigação que deve condicionar, limitar e orientar, sem sombra de 

dúvidas, a ação de promoção das políticas públicas identificadas no 

momento de abordar o complexo fenómeno migratório. A ligação 

entre a vulnerabilidade específica do grupo e a sua proclamação 

como titulares de direitos exige analisar se existe uma categoria de 

“direitos humanos dos migrantes” ou se apenas falamos da 

aplicação do discurso geral dos direitos a um grupo com 

determinadas características (ponto 2).  

Superado este primeiro momento da reflexão, pretende-se 

estudar os imigrantes como destinatários de políticas públicas, 

estruturando as mesmas em torno de três grandes eixos: as 

políticas de controlo de fluxos, as políticas de integração e as 

políticas de regresso e “reintegração” (ponto 3).  

Em terceiro lugar, iremos fazer uma aproximação geral aos 

instrumentos normativos nacionais e internacionais, em cujo 

respeito devem-se centrar as políticas anteriormente descritas, 

para, desta forma, verificar quais são os limites ao 

desenvolvimento das mesmas (ponto 4). 
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Por último, será abordado o papel que determinados direitos 

concretos têm como ferramentas-chave da política de integração 

(ponto 5).  

Depois de proposto o itinerário do capítulo convém fazer 

alguns esclarecimentos concetuais básicos.  

O migrante é a pessoa que, de forma voluntária, desloca a 

sua residência habitual de um lugar para outro, com a intenção de 

se estabelecer no país de destino, por um período de tempo mais 

ou menos prolongado e com o objetivo de melhorar as suas 

condições de vida2. A categoria genérica de migrante incorpora a 

noção de imigrante se a situação de migração for observada a 

partir da perspetiva de quem chega a um país de acolhimento e a 

de emigrante se for observada a partir do país de origem do qual 

a pessoa sai. 

Em termos gerais, o migrante económico, que é 

quantitativamente o predominante dentro do grupo, ou seja, 

aquele que desloca a sua residência habitual de um lugar para 

outro com o objetivo de melhorar as suas condições de vida, entra 

numa situação de vulnerabilidade quando começa a viagem que o 

torna especialmente digno de atenção quando adotamos uma 

abordagem de direitos humanos. Aceitando a anterior afirmação 

como válida, não nos podemos esquecer que a vulnerabilidade do 

migrante é inversamente proporcional à sua formação, à sua 

capacidade económica e à sua condição administrativa, sendo, por 

isso, mais sensível às potenciais lesões dos direitos quem está 

numa situação socioeconómica e socioeducativa de partida pior.  

Neste texto, os migrantes económicos vão ser o objeto 

principal de análise. No entanto, esta opção metodológica, cuja 

finalidade é apenas pedagógica porque permite centrar a nossa 

análise, exige descartar a aproximação a outras realidades que, 

 

2 Para completar este glossário é possível ir ao Documento da OIM: Fundamentos de Gestión de 

la Migración. Para las Personas Encargadas de Formular Políticas y Profesionales. Volumen Uno. 

Fundamentos de la Gestión de la Migración. OIM. Genebra 2004. Disponível em 

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/cove

rs/EMM_sp_vol1_part1.pdf  (último acesso a 27 de janeiro de 2014). Também pode ser útil ver o 

texto da OIM: Derecho Migratorio Internacional, Glosario sobre Migración, RICHARD 

PERRUCHOUD (Ed.), OIM, Genebra, 2004. Disponível em 

http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_7_SP.pdf (último acesso a 27 de janeiro de 

2014). 

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/covers/EMM_sp_vol1_part1.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/covers/EMM_sp_vol1_part1.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_7_SP.pdf
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sem deixarem de ser sumamente interessantes, têm 

características próprias que iriam exigir um tratamento 

individualizado e diferente do aqui realizado. Em concreto, não 

vamos considerar, neste trabalho, como noções equivalentes ou 

sinónimos as categorias de migrantes e deslocados por um lado e 

as categorias de migrantes e vítimas de tráfico por outro.  

Assim, consideramos que os deslocados são pessoas que se 

viram forçadas ou obrigadas a escapar ou a fugir das suas casas 

ou do seu lugar de residência habitual, como resultado de/ou para 

evitar os efeitos de um conflito armado, situações de violência 

generalizada, violações dos direitos humanos ou catástrofes 

naturais ou provocadas pelo ser humano e que podem ter 

ultrapassado uma fronteira estatal internacionalmente 

reconhecida3. A definição de deslocado não envolve 

necessariamente o trânsito de um país para outro, enquanto 

na de migrante existe sempre o elemento transnacional. 

Por outro lado, entendemos que os sujeitos traficados são 

pessoas que são sujeitas ao fenómeno definido no art. 3 do 

Protocolo de Palermo4 ou seja: “Por "tráfico de pessoas" entende-

se o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou 

o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força 

ou de outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao 

abuso de poder ou de uma situação de vulnerabilidade ou à 

entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 

consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, 

para fins de exploração. Essa exploração deverá incluir, como 

mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas 

de exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, a 

 

3 Definição de deslocado extrapolada dos “principios rectores de los desplazamientos internos”, 

contidos na Adição ao Relatório do Representante do Secretário-geral, Sr. Francis M. Deng. 

Documento E/CN.4/1998/53/Add.2, de 11 de fevereiro de 1998, do 54º período de sessões da 

Comissão de Direitos Humanos, Conselho Económico e Social (ECOSOC), Organização das Nações 

Unidas (ONU). 
4 Protocolo para prevenir, reprimir e sancionar o tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e 

crianças, que complementa a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 

Transnacional, tomado por Resolução geral A/RES/55/25 de 15 de novembro de 2000 no 55º 

período de sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Palermo (Itália). É possível 

verificar o estado das ratificações ao Protocolo na página das Nações Unidas 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-

a&chapter=18&lang=en (último acesso a 27 de janeiro de 2014). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en
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escravatura ou as práticas idênticas à escravatura, à servidão ou à 

extração de órgãos”.  

É importante não confundir a noção de contrabando com a 

noção de tráfico de imigrantes. O uso da terminologia anglo-saxã 

neste ponto pode ser desorientador, por isso, é importante 

esclarecer os conceitos. Em inglês utiliza-se a expressão 

“trafficking” para qualificar o que entendemos por tráfico de 

pessoas e não por tráfico de imigrantes, utilizando-se para este 

último fenómeno a expressão “assisting illegal immigration” ou 

“smuggling”. Embora em ambos os casos existam características 

intercambiáveis, na literatura internacional sobre o tema existe 

uma linha divisória clara entre “tráfico” (trafficking) e 

“contrabando” (smuggling), referindo-se este último fenómeno à 

situação na qual uma pessoa solicita de outra ajuda para cruzar 

uma fronteira utilizando métodos ou recursos ilegais. Ambos os 

casos colocam o imigrante em situações particularmente 

vulneráveis e de submissão às máfias e às redes criminosas, mas a 

voluntariedade e a consciência da conduta de quem se desloca, 

num e noutro caso, marcam diferenças notáveis.  

A discriminação terminológica realizada permite-nos avançar 

na proposta de algumas noções introdutórias gerais. 

Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que as 

deslocações protagonizadas pelos migrantes descrevem fluxos, ou 

seja, movimentos de população que vão de um lugar de origem a 

um lugar de destino, motivados e atraídos respetivamente (e 

quase sempre de forma simultânea) por fatores de expulsão e 

atração.  

Entre os primeiros estão incluídos fatores como a pobreza, a 

guerra, a fome, as desigualdades económicas, demográficas e 

sociais, a instabilidade política, climática ou meio ambiental, a 

existência de sistemas não democráticos e de atentados contra os 

direitos humanos5, etc. Entre os segundos destacam-se a perceção 

 

5 Relatório da Primeira Reunião Foro Global sobre Migração e Desenvolvimento (Bélgica, 9-11 de 

julho, 2007, Bruylant, Bruxelles, 2008). É pertinente recordar aqui que o Foro Mundial sobre 

Migração e Desenvolvimento é uma iniciativa internacional e multilateral, surgida no contexto do 

Diálogo de Alto Nível sobre Migração Internacional e Desenvolvimento celebrado na Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 2006. Esta iniciativa deu lugar à celebração de seis reuniões até à 

data (Bruxelas em 2007, Manila em 2008, Atenas em 2009, Porto Vallarta em 2010, Genebra em  
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da existência de oportunidades para melhorar as condições de vida 

próprias ou as da família, a existência de redes de imigrantes 

anteriores na região de destino, a melhoria das comunicações 

transnacionais, as necessidades de mão-de-obra onde os efetivos 

nacionais não cobrem a procura do mercado de trabalho, as 

ligações coloniais entre o país de origem e o país de destino, o 

idioma comum, a situação geográfica de proximidade, a 

combinação de uma série de eventos históricos que favorecem o 

estabelecimento de um determinado fluxo entre um país e outro e 

as políticas migratórios dos países de destino.  

Assim, as regiões onde os fatores de expulsão são superiores 

são encaradas como regiões de emigração ou de origem e aquelas 

onde os fatores que atraem são predominantes são encaradas 

como zonas de imigração ou de destino. São definidas como zonas 

de trânsito as caracterizadas por serem passagem obrigatória 

entre as primeiras e as segundas. Atualmente, grande parte dos 

países do mundo podem ser classificados numa ou em duas 

(origem e trânsito ou destino e trânsito) destas categorias e 

poucos são os Estados que canalizam de forma eficaz o fenómeno 

migratório, seja por falta de uma estrutura política que permita 

guiar a gestão do problema, seja pela contradição aberta entre 

uma política de controlo de fluxos e um respeito apropriado dos 

direitos humanos das pessoas migrantes, seja porque a realidade, 

ou seja, a existência de pessoas migrantes num determinado 

território, supera as previsões políticas e a vontade de resolver 

situações de violação dos direitos de “não cidadãos”, apenas por 

não terem a nacionalidade do país em que se encontram.  

Junto com perceção do fenómeno migratório como um 

fenómeno dinâmico e fortemente condicionado, é importante falar 

de outras dimensões do mesmo. 

Assim, trata-se, por exemplo, de um fenómeno histórico, 

na medida em que existem evidências de estilos de vida sedentária 

 

2011, Port Louis - Mauricio em 2012) e a leitura dos seus relatórios e conclusões é bastante 

interessante para quem deseja seguir a atualidade sobre a questão da migração e a aproximação 

à mesma a partir da sociedade internacional. O Foro Global possui a sua própria página 

http://www.gfmd.org/ (último acesso a 27 de janeiro de 2014). 

http://www.gfmd.org/
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e de migração que coexistiram durante todos os períodos da 

história mundial6.  

Também é um fenómeno estatístico, que necessita de uma 

análise quantitativa bastante complexa. De facto, um dos grandes 

problemas associados ao estudo do fenómeno migratório está 

relacionado com as dificuldades em conhecer, exatamente, as 

dimensões numéricas das deslocações migratórias. Os dados 

estatísticos em matéria de migrações são usados para descrever, 

refletir e apoiar uma melhor compreensão do que está a acontecer 

e para tomar decisões mais informadas sobre as políticas que 

podem estar relacionadas com todas as facetas da migração, 

principalmente as políticas de controlo de fluxos e as de 

integração. No entanto, a realidade demonstra-nos que, apesar da 

importância dos dados numéricos, não existem dados quantitativos 

sobre o fenómeno migratório suficientemente fiáveis, com o qual a 

aprovação de decisões em relação ao desenho de políticas públicas 

nesta área acontece sem o apoio dos dados. A verdade é que se 

trabalha tanto a nível nacional como a nível internacional7 para 

colmatar esta carência8, no entanto, a meta ainda está longe de 

alcançar.  

Por outras palavras, hoje em dia, existe a certeza de que os 

números disponíveis não refletem de forma indiscutível a realidade 

da migração internacional. O facto de grande parte dos 

 

6
 Retirado da OIM: Fundamentos de Gestión de la Migración. Para las Personas Encargadas de 

Formular Políticas y Profesionales. Op. Cit. 
7
 Várias agências trabalham na produção de estatísticas de migração no contexto internacional. 

Estas agências incluem: a Divisão de População das Nações Unidas; a Divisão de Estatística das 

Nações Unidas, as Comissões económicas regionais das Nações Unidas, o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR), a Organização Internacional para 

as Migrações (OIM), a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), 

a Comissão Europeia, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Conselho da Europa e o 

Eurostat. Entre eles, a Divisão de População das Nações Unidas desenvolve um trabalho bastante 

interessante na recompilação de dados sobre migração global, principalmente dados usuais sobre 

migração obtidos em censos populacionais. Podem consultar os dados trabalhados pela Divisão 

de População (Population Division) em http://www.un.org/esa/population/unpop.htm, 

principalmente o ponto sobre as migrações internacionais: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/index.shtml 

(último acesso a 27 de janeiro de 2014). 
8 Num esforço por harmonizar as práticas nacionais e conseguir uma melhor comparabilidade 

entre os dados sobre migração de diferentes países, as Nações Unidas publicou o texto 

Recomendaciones sobre estadísticas de las migraciones internacionales. Statistical Division United 

Nations. United Nations Publications, 1999 (última versão). 

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/index.shtml
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movimentos migratórios acontecerem, por diferentes razões, na 

clandestinidade e o facto de muitos países não fazerem um 

seguimento do número de imigrantes (por razões estruturais, 

políticas ou de carências económicas) impede saber o total de 

imigrantes que se deslocam pelo mundo, apesar de existirem 

algumas estimativas que permitem uma aproximação à magnitude 

do fenómeno. 

Por último, podemos recordar que o fenómeno migratório 

tem sempre de ser considerado como uma soma de fenómenos 

complexos, que reúnem questões sociológicas, de politologia, 

jurídicas, geográficas, etc… 

2. OS IMIGRANTES COMO GRUPO: 

VULNERABILIDADE PARTICULAR E DIREITOS 

HUMANOS 

Considerar as pessoas migrantes como um grupo não deixa 

de ser simplista a partir do ponto de vista conceitual. Nem todos os 

migrantes são iguais e nem todos estão no mesmo nível de 

vulnerabilidade. Existem outras variáveis que, unidas à condição de 

migração, determinam a vulnerabilidade específica de quem 

definimos como migrantes. Assim, a situação económica, o género, 

a idade e a própria história da migração em si estabelecem 

diferenças marcadas entre umas pessoas migrantes e outras.  

No entanto, porque pedagogicamente pode ser interessante, 

vamos partir da premissa de que existe a possibilidade de 

considerar os imigrantes numa determinada sociedade como 

grupo, dado o estatuto de “estrangeiro” que todos têm em 

comum. Da mesma forma, vamos imaginar que os “retornados”, 

ou seja, as pessoas que emigraram e que, num determinado 

momento, regressam por vontade própria ou por terem sido 

expulsas do país onde residiam como imigrantes, ao seu país de 

origem, também podem ser tratadas como um grupo, em virtude 

da condição de nacionais que estão de regresso ao “seu país” e 

que é comum a todos eles. 
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O Preâmbulo da Resolução AGNU 60/1699, relacionada com a 

proteção dos migrantes, reconhece a sua particular vulnerabilidade 

e enumera muitas das causas subjacentes da mesma: “as 

dificuldades que enfrentam devido à sua discriminação na 

sociedade, as diferenças de idioma, costumes e culturas, bem 

como as dificuldades económicas e sociais e os obstáculos para 

regressar aos seus Estados de origem, principalmente no caso dos 

migrantes ilegais ou em situação irregular”10. Mas, sem dúvida 

alguma, o elenco mais eloquente é o que se pode extrair dos 

relatórios do Relator Especial das Nações Unidas sobre os Direitos 

Humanos dos imigrantes11, que dá uma especial importância às 

seguintes lesões: 

a. Maus tratos no contexto do controlo de fronteiras; 

b. Mortes devido à utilização excessiva da força por 

agentes da polícia e da segurança; 

c. Detenção arbitrária, inclusive de menores; 

d. Retenção de passaportes;  

e. Condições de detenção desumanas;  

f. Deportações coletivas, expulsões sumárias e violações 

dos direitos humanos dos deportados; 

g. Abusos nas condições de trabalho por parte dos 

empregadores, que por vezes envolvem condições 

idênticas à escravatura ou ao trabalho forçado;  

h. Abusos por parte das agências de contratação de 

trabalhadores migrantes, devido à falta de regulação 

do setor; 

i. Falta de pagamento dos salários;  

 

9 Resolução 60/169, aprovada pela Assembleia Geral a 16 de dezembro de 2005, sobre a base 

do relatório da Terceira Comissão (A/60/509/Add.2 (Part II)). Disponível na página da ONU em 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/169&Lang=S (último acesso 

a 28 de janeiro de 2014).  
10

 Sobre este tema é possível consultar o texto de DANIEL REDONDO: “Flujos migratorios 

mixtos y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes: el papel de la 

OIM”, Punto Focal de Derecho Internacional de la Migración, Oficina Regional da OIM em 

San José, Working Paper, agosto de 2008. 
11 O mandato do Relator Especial sobre os direitos humanos dos migrantes foi criado em 1999 

pela Comissão de Direitos Humanos, de acordo com a resolução 1999/44. É possível consultar os 

seus relatórios em http://www2.ohchr.org/spanish/issues/migration/rapporteur/ e mais 

concretamente em http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=97 (último acesso a 28 de 

janeiro de 2014). Da leitura destes relatórios foram retirados os pontos tratados no texto.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/169&Lang=S
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/migration/rapporteur/
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/migration/rapporteur/
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=97
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j. Negação do direito de associação e reunião;  

k. Restrição à liberdade de circulação, abusos verbais e 

físicos e condições precárias no alojamento que os 

empregadores podem ser obrigados a fornecer;  

l. Impunidade por delitos cometidos contra os 

imigrantes;  

m. Violência de género. 

n. … 

É importante salientar que o anterior não é uma lista 

fechada, embora seja ilustrativo de situações de especial 

vulnerabilidade dos direitos humanos. Neste contexto e apenas 

como um esboço, torna-se evidente a situação particularmente 

complexa dos imigrantes ilegais, das mulheres e dos menores de 

idade, principalmente dos menores não acompanhados. Por outras 

palavras, estes grupos são identificados como particularmente 

sensíveis a violações dos direitos humanos, e, portanto, 

particularmente vulneráveis. 

Os imigrantes ilegais, ou seja, aqueles que não têm 

documentos administrativos necessários para entrar ou 

permanecer num país de trânsito ou de destino, são 

particularmente sensíveis às violações dos direitos ao situarem-se 

nos limites da legalidade. Por esta razão, são muitas vezes 

invisíveis ao sistema de garantias jurídicas e outras vezes ao 

“elemento exemplificador” das políticas restritivas dos direitos dos 

estrangeiros. Por outras palavras, no momento de desenhar uma 

política de recorte dos direitos aos “não nacionais” é mais 

facilmente justificável que a mesma afete os estrangeiros ilegais, 

os “sem papéis”, porque estes últimos, no discurso que apoia este 

tipo de políticas, não têm “nem sequer direito a estar no território” 

e, por isso, ainda menos têm “direito a reivindicar direitos”. Além 

disso, a situação de irregularidade de um imigrante costuma ir 

associada à ausência de uma autorização de trabalho, o que leva a 

que este grupo se movimente mais para o desenvolvimento de 

atividades na “economia paralela”, economia essa que é sempre 

mais mal remunerada e caracterizada pela presença de um maior 

nível de exploração laboral e a falta de praticamente a totalidade 
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dos direitos laborais clássicos (greve, descanso remunerado, 

igualdade na remuneração, etc...)12.  

No caso da mulher migrante13, embora a experiência da 

migração possa ser uma experiência de independência para ela, já 

que lhe dá a oportunidade de se afastar de sociedades dominadas 

por formas tradicionais e patriarcais de autoridade e capacitar-se 

através do trabalho e da obtenção de recursos económicos 

próprios, que lhes permitem exercer um maior poder de decisão 

nas suas vidas quotidianas, também pode representar o efeito 

oposto. Foram identificadas situações de mulheres que migram 

para casar, muitas vezes para casamentos arranjados sem o seu 

consentimento e fazer trabalhos domésticos ou que o fazem para 

trabalhar nas indústrias do entretenimento e do sexo. Para além 

das situações de contrabando de pessoas, às quais já nos 

referimos anteriormente e partindo do princípio de que se trata de 

situações livremente escolhidas, os dois tipos de situações 

descritas tornam as mulheres particularmente vulneráveis à 

exploração e ao isolamento social, problemas que aumentam em 

situações em que as mulheres não falam o idioma do país no qual 

vivem ou que não tenham acesso a redes sociais de apoio. Outro 

fenómeno também observado com frequência é que muitas 

mulheres migrantes são particularmente propensas a sofrer 

violência de género, precisamente devido ao seu empoderamento 

económico e laboral e como consequência da mudança de papéis 

nos géneros que isso implica e que é mal aceite por determinadas 

culturas marcadas por um machismo acentuado. Já para não falar 

de problemas que, afetando também os homens, são acentuados 

no caso das mulheres, incluindo a discriminação sofrida no 

 

12 Para aprofundar esta questão, a partir da perspetiva dos países de receção de migrantes, 

neste caso os países da União Europeia, é possível consultar os seguintes trabalhos: CHUECA 

SANCHO, Ángel (Dir.): Derechos humanos, inmigrantes en situación irregular y Unión Europea. 

Valladolid: Lex Nova, 2010; MARTÍN ARRIBAS, Juan José: “Reflexiones sobre los derechos de los 

inmigrantes en situación irregular según el derecho de la Unión Europea”, em Revista de Derecho 

Migratorio y Extranjería, n. 32 (2013), pág. 11-53; e SCUTO, Filippo: “Derechos de los 

inmigrantes en situación irregular”, em Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 16 

(2011); pág. 215-260. 
13 Ver RODRÍGUEZ YAGÜE, Cristina: “Mujer, inmigrante, irregular: otras víctimas escondidas de 

la violencia de género”, em El derecho y la economía ante las mujeres y la igualdad de género, 

Valladolid: Lex Nova, (2011); pág. 161-180. 
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mercado de trabalho que as obriga a procurar trabalhos para os 

quais têm qualificações a mais e nos quais vão receber ainda 

menos dinheiro do que os seus colegas do sexo masculino14.  

Em relação às crianças e mesmo assumindo a melhor 

capacidade de adaptação dos menores às sociedades de 

acolhimento, não se pode ignorar que estas também podem sofrer 

problemas por estarem numa sociedade onde a língua, a cultura, 

os valores e o estilo de vida são completamente diferentes 

daqueles que eram transmitidos, não apenas no seu país de 

origem, mas também e principalmente, nas famílias (imigrantes) 

nas quais estão a ser criadas. A situação de migração pode 

provocar tensões entre gerações e estes conflitos podem afetar a 

saúde e o bem-estar das crianças migrantes que, quando crescem, 

principalmente se pertencerem a uma minoria étnica ou religiosa, 

podem sentir-se alienados e ter dúvidas sobre a sua identidade, 

principalmente se são vítimas de discriminação e xenofobia15, daí a 

importância do desenvolvimento de políticas de integração 

adequadas, principalmente dos menores que fazem parte do que 

veio a ser chamado de “segundas gerações”, ou seja, os 

descendentes diretos de imigrantes que chegaram muito pequenos 

às sociedades de acolhimento ou já nasceram nessas sociedades 

que, inevitavelmente, são as suas próprias.  

No grupo das crianças e dos adolescentes, os menores 

estrangeiros não acompanhados (MENAS), ou seja, aqueles que 

migram sozinhos, sem a companhia de adultos de referência e que 

chegam ao país de destino numa situação de total desproteção, 

são particularmente vulneráveis. Nestes casos, as autoridades 

nacionais, principalmente as dos Estados que ratificaram a 

Convenção de Direitos da Criança, são forçados a adotar uma 

posição de tutela destes menores, que são colocados sob a alçada 

 

14 Retirado da OIM: Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para 

actuar. Informe de la Comisión Mundial sobre las migraciones internacionales. Suíça, Outubro 

2005, pág. 52. O relatório completo está disponível em 

http://es.scribd.com/doc/40828610/Informe-de-La-Comision-Mundial-Sobre-Las-Migraciones-

Internacionales (último acesso a 28 de janeiro de 2014). 
15 Retirado literalmente da OIM: Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas 

orientaciones para actuar. Informe de la Comisión Mundial sobre las migraciones internacionales. 

Suíça, Outubro 2005, pág. 53. Ver referência na nota anterior.  

http://es.scribd.com/doc/40828610/Informe-de-La-Comision-Mundial-Sobre-Las-Migraciones-Internacionales
http://es.scribd.com/doc/40828610/Informe-de-La-Comision-Mundial-Sobre-Las-Migraciones-Internacionales
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da administração, uma administração que, devendo velar pelos 

seus interesses como corresponde a um tutor, muitas vezes, o que 

tenta fazer é repatriar estes menores para os seus países de 

origem, o mais rapidamente possível, independentemente da 

vontade dos mesmos, existindo, em muitos casos, situações de 

negligência16. 

Para lidar com as situações descritas de especial 

vulnerabilidade foram desenvolvidos mecanismos internacionais 

para o reconhecimento dos direitos dos migrantes, principalmente 

dos trabalhadores migrantes e das suas famílias. Mais à frente 

faremos referência a estes instrumentos. No entanto, não obstante 

o desenvolvimento de mecanismos específicos de proteção, as 

pessoas migrantes são titulares, talvez seja tão óbvio que é quase 

desnecessário dizê-lo, de todos os direitos humanos, embora a 

condição de migração faça com que alguns destes direitos sejam 

particularmente relevantes neste contexto. Falamos do direito à 

liberdade de circulação, da proibição de expulsão coletiva dos 

estrangeiros, do direito a procurar asilo, do direito à nacionalidade, 

do direito à unidade familiar e aos direitos laborais, estes últimos 

muito importantes quando enfrentamos a questão da migração a 

partir da perspetiva das migrações económicas, aquelas que 

deslocam uma maior quantidade de pessoas do sul global ao norte 

global.  

3. POLÍTICAS PÚBLICAS EM TRÊS EIXOS: CONTROLO 

DE FLUXOS, INTEGRAÇÃO, REGRESSO E 

REINTEGRAÇÃO 

Para compreender o desenho das políticas públicas 

destinadas à população migrante e o alcance dos direitos 

humanos, é necessário partir de uma premissa que, podemos 

discutir do ponto de vista ético-moral, mas que, normativamente é 

incontestável. 

 

16
 Em relação aos menores não acompanhados interessa a leitura dos seguintes 

documentos: ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS: Guía de 

políticas y procesos en la atención a niños sin acompañante solicitantes de asilo, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1977; e FUNDAÇÃO PERE 

TARRÉS: Rutas de pequeños sueños: los menores migrantes no acompañados en Europa, 

Barcelona, Fundación Pere Tarrés, 2005. 
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Atualmente, não existe um direito humano 

internacional, constitucional ou consuetudinariamente 

reconhecido a imigrar, ou seja, a entrar num país que não é o 

próprio em condição de imigrante. 

O direito à liberdade de circulação, ao qual nos referimos 

anteriormente, é um princípio fundamental no contexto da 

migração internacional que está na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e na Convenção Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos, mas não implica o direito a “imigrar”, ou seja, a 

entrar num país em que não se é nacional sem qualquer limite.  

O art. 13 da Declaração Universal estabelece no seu ponto 1 

que “Toda a pessoa tem o direito a circular livremente e a escolher 

a sua residência no território de um Estado” e no ponto 2 afirma 

que “Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país, em que se 

encontra, inclusive o seu e o direito de regressar ao seu país”, 

acrescentando ainda que “Ninguém pode ser arbitrariamente 

preso, detido ou exilado” (art. 9), que “em caso de perseguição, 

toda a pessoa tem o direito de procurar e beneficiar de asilo em 

outros países” (art. 14) e que “Toda a pessoa tem direito a uma 

nacionalidade”, para que ”ninguém seja privado arbitrariamente da 

sua nacionalidade, nem do direito a mudar de nacionalidade”. 

Por sua vez, os artigos 12 e 13 do PIDCP estabelecem o 

seguinte: 

Artigo 12. 1. Todo o indivíduo legalmente no território 

de um Estado tem o direito de circular livremente e 

de escolher livremente a sua residência. 2. Todas as 

pessoas são livres de deixar qualquer país, incluindo o 

seu. 3. Os direitos mencionados acima não podem ser 

objeto de restrições, a menos que estas estejam 

previstas na lei e sejam necessárias para proteger a 

segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou a 

moralidade públicas ou os direitos e liberdades de 

terceiros e sejam compatíveis com os outros direitos 

reconhecidos pelo presente Pacto. 4. Ninguém pode 

ser arbitrariamente privado do direito a entrar no seu 

próprio país. 

Artigo 13. Um estrangeiro que se encontre 

legalmente no território de um Estado Parte do 

presente Pacto não pode ser expulso, a não ser em 

cumprimento de uma decisão tomada em 

conformidade com a lei e, a menos que razões 
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imperiosas de segurança nacional a isso se aponham, 

deve ter a possibilidade de fazer valer as razões que o 

apoiam contra a sua expulsão e de fazer com que o 

seu caso seja analisado pela autoridade competente 

ou por uma ou várias pessoas especialmente 

designadas por essa autoridade, fazendo-se 

representar para esse fim. 

Resumindo, o direito à liberdade de circulação significa que 

qualquer pessoa que se encontre legalmente no território de um 

Estado tem, dentro desse território, o direito à liberdade de 

circulação e à liberdade para escolher o seu lugar de residência. 

Também implica que qualquer pessoa é livre de sair de qualquer 

país, incluindo do seu, ou seja, tem o direito de “emigrar”, ao qual 

vai unida a proibição de privar de forma arbitrária uma pessoa do 

direito de entrar, de regressar, ao seu próprio país. No entanto, 

em nenhum caso, é reconhecido o direito de “imigrar” e, portanto, 

não se pode considerar a existência de uma obrigação, por parte 

dos estados que assinaram estes dois documentos internacionais, 

de admitir de forma indiscriminada no território nacional aqueles 

que querem aceder ao mesmo. 

Partindo, portanto, da negação da existência normativa do 

direito a imigrar, esta ausência implica a afirmação de que cada 

Estado tem a soberania para decidir a que pessoas, que não têm a 

nacionalidade desse Estado, é dada a autorização para entrar ou 

não no território nacional, bem como para decidir em que 

condições é feita essa entrada e qual é o estatuto da pessoa 

migrante depois da entrada no país. 

Estes poderes do Estado, implícitos no vazio criado ao não 

haver um reconhecimento do direito a imigrar, exigem que o 

mesmo desenvolva uma política de controlo de fluxos que 

determine em que condições é permitido o acesso ao território dos 

não nacionais e colocam o Estado na situação de ter de 

desenvolver uma política de integração, para a possibilidade da sua 

política de controlo de fluxos dar lugar à permeabilidade da 

fronteira e, portanto, pressuponha a admissão de cidadãos de 

origem estrangeira no país.  
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3.1. A política de controlo de fluxos 

Perante o exposto, é fácil chegar à conclusão de que todos os 

Estados do mundo, inclusive aqueles que têm uma normativa de 

migração mais “permissiva” ou permeável à entrada de 

estrangeiros no país, apoiam a soberania ligada à “escolha dos 

cidadãos estrangeiros admitidos no seu território” e fazem-no 

através da articulação de uma política de controlo de fluxos através 

da qual determinam:  

 As condições para a admissão de não nacionais 

(entrada),  

 As condições de permanência no país de acolhimento 

(residência), 

 E as modalidades de regresso voluntário ou forçado 

(retorno ou expulsão). 

O que é habitual é que as linhas gerais estruturantes desta 

política estejam contidas numa norma legal. No melhor dos casos, 

as Constituições nacionais expõem alguns elementos fundamentais 

sobre a política de migração, servindo estas disposições 

supralegais como contexto de contenção da ação do legislador. No 

entanto, o mais habitual, é que seja a lei, ou seja, o legislador, 

quem estabelece as regras fundamentais de entrada, permanência 

e saída de um cidadão estrangeiro no ou do território nacional.  

A submissão do imigrante às condições legais de entrada e 

de residência implicam a sua catalogação como imigrante legal ou 

regular. Pelo contrário, a não submissão às mesmas coloca o 

imigrante numa situação irregular que, por sua vez, impede o 

exercício de determinados direitos e que o torna mais suscetível de 

ser sujeito a uma detenção administrativa, reclusão em centros de 

retenção de imigrantes e expulsão. Além disso, a condição de 

estadia ou residência regular no país de acolhimento costuma ser 

inexcusável para o pedido da nacionalidade por naturalização, 

depois de passado um determinado período de tempo, variável em 

função das legislações nacionais, no qual usufruiu de uma estadia 

regular. Apesar disto, vamos especificar quais as medidas 

relacionadas com a aquisição da nacionalidade têm mais a ver com 

as políticas de integração do que com as de controlo de fluxo, já 

que estão relacionadas com a aquisição de plenos direitos políticos 



 

245 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

por parte do estrangeiro de origem, e, como veremos mais à 

frente, os direitos neste ponto são ferramentas ou instrumentos de 

integração.  

Resumindo, o desenho da política de controlo de entrada ou 

de controlo de fluxos exige determinar as condições de entrada e 

de usufruto da residência, bem como da obtenção de uma 

autorização de trabalho. Por sua vez, está associado à necessidade 

de estabelecer medidas de restituição da legalidade para garantir 

que as pessoas que não têm as autorizações necessárias não 

entram nem residem realmente no país de acolhimento, bem como 

medidas punitivas que desencorajem a entrada e a permanência 

irregular e que garantam o regresso a um estado que respeite as 

disposições legais a que nos referíamos. A questão é que a 

margem de apreciação de que os Estados dispõem para fazer este 

desenho é bastante amplo e não parece que existam mais limites 

do que o respeito pelos direitos humanos dos imigrantes, já que 

não existem restrições categóricas significativas sobre a autoridade 

de um Estado para determinar os requisitos de admissão17.  

Neste contexto, no ano de 2002, a Relatora Especial das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos dos Imigrantes observou 

que, enquanto sujeitos de uma política de controlo de fluxos 

traduzida normativamente nas leis e nos regulamentos “de 

estrangeiros”, os imigrantes são particularmente vulneráveis à 

privação do direito à liberdade. Por uma parte, existe uma 

tendência em considerar como delito as violações dos 

regulamentos de imigração e de as punir severamente, numa 

tentativa de travar as migrações irregulares. Por outra parte, um 

grande número de países recorre à detenção administrativa dos 

migrantes irregulares enquanto é tramitada a sua deportação18. 

Neste mesmo relatório diz-se: “em geral, os migrantes sujeitos a 

processos administrativos têm menos garantias e direitos do que 

as pessoas sujeitas a um procedimento judicial. Os fundamentos 

 

17 OIM. Fundamentos de Gestión de la Migración. Para las Personas Encargadas de Formular 

Políticas y Profesionales. Volumen Uno. Fundamentos de la Gestión de la Migración. OIM. 

Genebra 2004. 
18 Relatório apresentado a 30 de dezembro de 2002, pela Relatora Especial, a Sra. Gabriela 

Rodríguez Pizarro, de acordo com a Resolução 2002/62 da Comissão de Direitos Humanos, no 

59º período de sessões.  
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jurídicos da detenção administrativa dos migrantes são, muitas 

vezes, demasiado amplos e discricionários e nem sempre os prazos 

são fixados e respeitados legalmente. Muitas vezes, soma-se a 

ausência de mecanismos automáticos para a revisão judicial ou 

administrativa e a falta de outras garantias processuais, como o 

acesso a intérpretes e a advogados, bem como as restrições ao 

direito de ser informado sobre os motivos da detenção e os 

mecanismos de recurso e o direito de informar os representantes 

consulares ou as embaixadas dos seus países. Todos estes 

elementos colocam a detenção administrativa ao abrigo de todo o 

controlo, dão poderes desproporcionados às autoridades de 

imigração e criam situações de discriminação e agressão. A 

legislação e as práticas permitem, por vezes, que a detenção 

administrativa seja muito prolongada ou indefinida, apesar das 

instalações construídas ou utilizadas para este fim não estarem 

equipadas para uma detenção deste tipo. Nestas não é facilitado o 

acesso à educação, às atividades recreativas e à assistência médica 

adequada. De acordo com a informação recebida, em muitos 

centros de alojamento de migrantes são registadas situações de 

superlotação e de condições de detenção que não respeitam as 

normas, os critérios e os princípios internacionais e, que por vezes, 

implicam tratamentos desumanos ou degradantes. Com 

frequência, estas instalações não têm acesso a um mecanismo 

externo de fiscalização e reclamação e os mecanismos de 

apresentação das denúncias não existem ou não estão acessíveis. 

A falta generalizada de controlo externo e de formação sobre os 

direitos humanos permite a tortura, os abusos e os maus tratos. 

Muitas vezes, os migrantes ilegais privados de liberdade não 

recebem a assistência e a proteção legal, médica, social e 

psicológica adequadas, nem das instituições dos países de 

acolhimento, nem dos seus representantes consulares. Por vezes, 

os escritórios consulares não dispõem do equipamento, do pessoal 

e dos conhecimentos técnicos necessários. Em alguns casos, 

devido à falta de documentos, os consulados ou as embaixadas 

não reconhecem os migrantes ilegais como cidadãos dos seus 

países”. 
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Este diagnóstico, realizado há mais de uma década, continua 

a ser válido nos nossos dias e certamente as soluções propostas 

pela então Relatora Especial sejam também hoje sugestões 

razoáveis de pontos a refletir sobre os direitos humanos:  

 Seria conveniente que as infrações às leis e aos 

regulamentos de imigração não sejam considerados 

delitos em virtude da legislação nacional, mas sim 

simples infrações administrativas, já que, a priori, as 

normas de estrangeiros são normas administrativas e 

não penais;  

 Os governos devem considerar a possibilidade de 

abolir de forma gradual todas as formas de detenção 

administrativa, principalmente aquelas que acontecem 

quando é detetada uma situação de irregularidade no 

território nacional, é emitida uma ordem de expulsão e 

o imigrante é retido para garantir a sua saída do 

território nacional, já que esse tipo de retenção não é 

mais do que uma privação da liberdade administrativa, 

que tem pouca justificação, para não dizer nenhuma, 

a partir da perspetiva da garantia dos direitos 

fundamentais;  

 E, no pior dos casos, quando não for possível evitar a 

retenção administrativa, por exemplo, nos casos de 

retenção na fronteira para expulsão do país, as 

autoridades nacionais devem tomar medidas para 

garantir o respeito dos direitos humanos dos 

migrantes privados de liberdade, denominando-se ou 

não, conceitualmente, a situação dessas pessoas como 

uma situação de privação da liberdade.  

3.2. A política de integração social dos imigrantes 

Depois de uma pessoa estar instalada no país de destino, a 

preocupação das autoridades tem de passar por gerir uma 

integração bem-sucedida do imigrante na sociedade de 

acolhimento, para evitar conflitos sociais e garantir que as 

condições de vida de quem chega sejam, se não equivalentes às 

expectativas que criaram no país de origem, pelo menos 
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respeitosas com a dignidade humana e com o respeito dos seus 

direitos fundamentais. 

A ideia de integração, noção de conteúdo incerto, alcance 

indeterminado e natureza bidirecional, que poderia ser definida 

como o fenómeno de acomodação do estrangeiro à sociedade de 

acolhimento e da sociedade de acolhimento ao estrangeiro, será o 

eixo sobre o qual é necessário articular a reflexão sobre o acesso 

dos imigrantes aos direitos fundamentais que são a cópia, na 

ordem constitucional interna, dos direitos humanos. Temos de ter 

em conta que os direitos fundamentais são totalmente vinculantes 

da integração e, principalmente, os direitos sociais na primeira fase 

de acomodação do estrangeiro às sociedades de acolhimento. 

Assim, o exercício do direito ao trabalho é fundamental para 

garantir a autonomia económica da pessoa migrante e é a chave 

da sua integração inicial, porque coloca-o num determinado 

contexto como elemento útil, dá-lhe os meios de vida necessários 

para a sua sobrevivência e implica a realização de um dos 

principais objetivos do seu projeto migratório, ou seja, a melhoria 

das condições de vida.  

Por sua vez, o direito à saúde, por exemplo, é um pré-

requisito do exercício correto dos restantes direitos e o direito à 

educação é o veículo básico cujo exercício permite tanto a 

integração das segundas gerações e dos menores imigrantes, 

como o acesso ao conhecimento da língua no caso dos recém-

chegados e, claro, a aproximação entre a sociedade de 

acolhimento e o recém-chegado, num cenário de conhecimento 

mútuo e aprendizagem do respeito à variedade. Junto com o 

anterior e numa fase posterior do processo de acomodação, o 

reconhecimento dos direitos políticos ao estrangeiro, implica a sua 

consideração progressiva como membro, não apenas da sociedade 

em que vive, mas também da comunidade política que essa 

sociedade engloba, com o qual tal reconhecimento aprofunda a 

ideia de identificação e incorporação, ou seja integração, do não 

nacional à comunidade nacional.  

Dito isto, a primeira questão à qual o desenho da política de 

integração tem de dar resposta centra-se na “categorização” dos 

imigrantes que são os destinatários dessa política. Por outras 
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palavras, o poder público tem de determinar se serão destinatários 

das medidas que promovem a integração de todos os imigrantes 

ou apenas aqueles que estão em condição de regularidade.  

Esta primeira questão é fundamental e muito complexa. Se o 

Estado entender que os estrangeiros ilegais não têm direito a 

permanecer no território e que a única política que os pode afetar 

é a do controlo de fluxos através da articulação de medidas de 

expulsão, isto significa que estas pessoas não vão ser destinatárias 

de medidas de integração, o que implica, em muitos casos privá-

las da titularidade dos direitos fundamentais devido a uma 

condição administrativa, uma vez que a titularidade e o exercício 

destes direitos torna-se num dos principais veículos da integração 

social. Pelo contrário, se o Estado assumir que, estando os 

imigrantes ilegais no seu território, os mesmos devem usufruir de 

determinados direitos fundamentais que esse Estado também 

reconhece aos seus cidadãos, isto significa que, direta ou 

indiretamente, estes imigrantes também vão ser destinatários de 

algumas medidas mínimas de integração, assumindo esta situação 

um certo paradoxo: a vontade do Estado em integrar na sua 

sociedade determinados indivíduos para garantir a coesão social 

parece estar em desacordo com a vontade desse mesmo Estado 

em retirar estes indivíduos da sociedade, porque, “não tendo o 

direito de estar nela”, a restituição da legalidade infringida pela 

entrada ou estadia ilegal, passaria pela expulsão para o país de 

origem, ou seja, pela “desintegração” do indivíduo, pela sua saída 

da sociedade recetora. 

Parece que a segunda posição respeita mais os direitos 

humanos das pessoas migrantes, colocando, no entanto, o estado 

num paradoxo insolúvel: se aplicar uma política de controlo de 

fluxos, não parece simples aplicar, em simultâneo, uma política de 

integração dos indivíduos em situação irregular. Se não aplicar 

uma política de integração destes indivíduos pode existir um 

problema de coesão social e de violação dos direitos humanos. No 

entanto se, como Estado aplico uma política de integração, então 

renuncio a uma parte substancial da política de controlo de fluxos 

que recai sobre mim como entidade soberana? 
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Como se todas estas dúvidas iniciais fossem poucas e 

assumindo que, no final, as poderíamos resolver, também não é 

fácil optar por uma ou por outra política de integração, porque, 

apesar do que possa parecer, não existe apenas um modelo para o 

desenho das mesmas, apesar de ser verdade que em todas está 

presente a abordagem dos direitos humanos. 

As abordagens à integração de imigrantes definem metas 

que podem ser colocadas numa linha contínua que varia desde a 

unidade (valores comuns e práticas culturais) num extremo, até à 

variedade (diferentes valores e práticas) no outro19.  

Os “modelos de integração” são tantos como países. Alguns 

deles são normalmente apresentados como modelos 

paradigmáticos (o inglês, o francês, o alemão, o canadiano, etc…), 

no entanto, de certeza que nenhum pode ser extrapolado. O que 

se pode dizer é que todos os modelos oscilam entre dois extremos 

opostos: o de respeito pelo multiculturalismo e o de 

assimilacionismo. Se normalmente o termo integração é utilizado 

para descrever o processo de introduzir um novo elemento num 

sistema já existente, por exemplo, introduzir os imigrantes numa 

sociedade nova que os recebe, esta introdução pode ser dominada 

por uma vontade de assimilação, ou seja, por um processo através 

do qual um grupo minoritário adota de forma gradual os costumes 

e as atitudes da cultura em que está inserido ou por uma vontade 

de respeito pela variedade, ou seja, de incentivo de muitas 

culturas dentro de uma sociedade em vez de uma única cultura 

central. Pois bem, o risco de uma ou de outra posição é sempre o 

risco da segregação voluntária ou involuntária, ou seja, o risco de 

que a política ou a prática separe as pessoas de diferentes raças, 

classes ou grupos étnicos.  

Se fosse necessário dividir a noção genérica das políticas de 

integração em cenários fundamentais poderíamos, de certeza, 

identificar, e com um carácter básico, os seguintes: 

 A integração no sistema educativo, que está 

relacionada, obviamente, com o exercício do direito 

fundamental à educação.  

 

19 Retirado da OIM: Fundamentos de Gestión de la Migración para las personas encargadas de 

formular políticas y profesionales. Volumen III. Gestión de la Migración. Genebra, julho 2004. 
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 A integração económica, que está relacionada com a 

participação de imigrantes no mercado de trabalho e, 

portanto, ao exercício dos direitos dos trabalhadores e 

principalmente do direito básico ao trabalho. 

  A integração social, que tem a ver com a participação 

dos imigrantes na vida social da sociedade de 

acolhimento e que está relacionada com o exercício do 

direito à saúde, do direito ao casamento, 

especialmente quando os casais mistos proliferam, do 

direito ao lazer e à ocupação dos espaços públicos, do 

direito de associação e de expressão, etc…  

 A integração política, relacionada com a anterior e a 

expressão do sucesso daquela e relacionada com o 

exercício dos direitos políticos básicos e principalmente 

do direito em aderir a partidos políticos e a exercer o 

direito ao voto ativo e passivo. 

 E a integração residencial, que fala do espaço físico 

que os imigrantes ocupam, do exercício do direito a 

ter uma residência digna e da necessidade de evitar as 

situações de “ghetos”. 

Neste sentido, é necessário reconhecer que não existe um 

conjunto de regras de direito internacional ou de direito 

consuetudinário que determine os processos de integração ou as 

obrigações dos migrantes com o Estado. A nível nacional é possível 

encontrar este tipo de disposições que são articuladas ou através 

da lei que estabelece o estatuto jurídico dos estrangeiros, fixando 

os seus direitos e as suas obrigações ou através de disposições 

programáticas (programas de atuação político-administrativa). 

3.3. As políticas de regresso e reintegração 

Este tipo de políticas pode ser observado a partir de uma 

perspetiva dupla: a que é oferecida a partir dos países de destino 

da imigração e dos países de origem.  

Em muitos casos são os países de destino que promovem o 

regresso voluntário dos imigrantes quando “eles já não são 

necessários”. Ou seja, em contextos de crises económicas como a 

que a Europa vive atualmente, têm proliferado as políticas deste 

tipo, para “incentivar” os imigrantes a regressar aos seus países de 
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origem, principalmente nos casos em que estas pessoas estão 

desempregadas ou em situação de dependência e, portanto, são 

uma carga para um Estado recetor que tem taxas de desemprego 

elevadas ou uma situação económica precária.  

Além disso, em muitos casos, os países de origem também 

desenvolvem políticas de regresso, principalmente quando 

situações de crescimento económico exigem a recuperação de 

mão-de-obra qualificada que, em muitos casos, está no 

estrangeiro. A “recuperação” dos nacionais que estão no exterior 

representa, nestes casos, um desafio, porque o imigrante pode 

viver um “segundo desenraizamento”, principalmente se tem filhos 

menores que ficaram no país de origem quando emigrou ou se 

esses filhos menores nasceram no país de destino e são forçados a 

“regressar” a um país que é estranho para eles20. Nestes 

contextos, os estados de origem têm de desenvolver políticas de 

“reintegração”, que representam, não tanto o reconhecimento dos 

direitos que antes referíamos sobre as políticas de integração, já 

que este reconhecimento já está implícito na condição de nacional, 

mas sim a promoção do exercício desses direitos, a “motivação” 

que capacita os retornados e que os torne novamente elementos 

ativos da sociedade de que saíram e para a qual podem reverter os 

benefícios da experiência vivida. Apenas para dar um exemplo, 

uma política adequada de reconhecimento das qualificações 

académicas ou dos estudos desenvolvidos no país de destino do 

projeto migratório, favorece a “reintegração” do nacional retornado 

em condições socioeconómicas talvez mais favoráveis das que 

tinha no momento de iniciar o processo migratório.  

 

 

 

 

 

 

20 Em relação a este tema, é interessante, por exemplo, a leitura de Charro Baena, Pilar: “Perú: 

hacia una política integral sobre el retorno. Comentario de la Ley 30001, ley de reinserción 

económica y social para el migrante retornado”, em Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, 

nº 32 (2013); pág. 323-331. 



 

253 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

4. O ENQUADRAMENTO NORMATIVO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DIRIGIDAS ÀS PESSOAS MIGRANTES: LIMITES E 

INCENTIVOS 

O contexto normativo dentro do qual é necessário mover o 

desenho das políticas de controlo de fluxos, de integração e de 

regresso é dado pelos tratados internacionais de direitos humanos, 

pelas constituições nacionais e pelas disposições legais de 

desenvolvimento destas últimas. Como seria impossível num 

trabalho deste tipo fazer uma análise exaustiva do direito 

comparado que fosse útil e ilustrativa, vamos limitar-nos a referir 

os limites ao desenho de políticas no contexto migratório derivados 

das disposições internacionais em matéria de direitos humanos.  

A Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz, 

atualmente, parte do direito internacional consuetudinário, assinala 

no seu artigo 2 que todas as pessoas têm os direitos e as 

liberdades proclamados na declaração, sem distinção alguma, 

nomeadamente em relação à sua origem nacional ou social, 

posição económica, nascimento ou qualquer outra condição. Desta 

forma, e pelo menos como declaração inicial, os direitos humanos 

básicos consagrados na Declaração têm de ser garantidos por 

todos os Estado em relação àqueles que estejam no seu território, 

portanto, a todos os nacionais e a todos os estrangeiros, estejam 

eles em situação regular ou irregular21. Exatamente no mesmo 

sentido é necessário mencionar a Convenção Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966. O 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 2, 

declara que os Estados têm de garantir os direitos reconhecidos no 

Pacto a todos os indivíduos que estejam no seu território e sujeitos 

à sua jurisdição. Este artigo prevê uma ampla disposição contra a 

discriminação que inclui a origem nacional ou social, o nascimento 

e outras condições sociais e, por sua vez, o artigo 26 estabelece a 

proteção específica do direito à não discriminação.  

 

21 Os detalhes sobre o conteúdo deste acordo são registados, quase na sua totalidade, de 

Rodríguez PIZARRO, G.: “Estado de las migraciones en el mundo”, WP apresentado no II Foro 

Social Mundial de las Migraciones, Madrid, 22 de junho 2006. 
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O Pacto Internacional de Direitos Económicos Sociais e 

Culturais estabelece no seu art. 2.2 que “os Estados Partes, no 

presente Pacto, comprometem-se em garantir o exercício dos 

direitos nele enunciados, sem discriminação alguma por raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra índole, origem 

nacional ou social, posição económica, nascimento ou qualquer 

outra condição social”, mas enfatiza o alcance deste mandato no 

ponto 3 do mesmo artigo ao reconhecer que “os países em 

desenvolvimento, tendo em devida conta os direitos humanos e a 

respetiva economia nacional, podem determinar em que medida 

vão garantir os direitos económicos reconhecidos no presente 

Pacto a pessoas que sejam não nacionais”, de modo que o Pacto 

abre aqui uma brecha que justificaria um tratamento desigual em 

matéria de reconhecimento dos DESC para os estrangeiros que 

estão em países em vias de desenvolvimento. Na mesma linha que 

os três textos apontados, a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

(ICERD), de 7 de março de 1966 condena no seu art. 1 a 

discriminação contra uma nacionalidade em particular, sendo um 

limite inequívoco, entre outros, a prática da negação de vistos, 

dependendo do país de origem do solicitante.  

Ao lado dos instrumentos “gerais” já referidos, na esfera de 

ação das Nações Unidas, é necessário citar a Convenção 

internacional sobre a proteção dos direitos de todos os 

trabalhadores migrantes e das suas famílias, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas através da resolução 45/158, 

de 18 de dezembro de 1990 e da Resolução 40/144 da Assembleia 

Geral, de 13 de dezembro de 1985, que contém a declaração 

sobre os Direitos Humanos dos indivíduos que não são nacionais 

do país em que vivem22. A Convenção entrou em vigor a 1 de julho 

de 2003, de acordo com o previsto no seu art. 87. É interessante 

destacar como entre os que assinaram este acordo não existe 

nenhum país da Europa ocidental, ou do norte rico, ou seja, 

nenhum dos países que têm sido tradicionalmente o destino 

prioritário dos migrantes económicos e isso apesar do interesse de 

 

22 Este é um documento de soft law, que não exige portanto ratificação nem é vinculante em 

sentido estrito. 
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instituições como o Parlamento Europeu, que numa Resolução de 

15 de janeiro de 2004 pedia a ratificação deste instrumento. Esta 

longa convenção, de 93 artigos, é uma tentativa de reafirmar e 

estabelecer normas básicas dos direitos humanos e de constituí-las 

como instrumento aplicável aos trabalhadores migrantes e aos 

seus familiares, principalmente aqueles que estão ilegais ou em 

situação irregular. O seu texto faz uma distinção entre 

trabalhadores migrantes documentados e ilegais ou que estão em 

situação irregular e admite que esta categorização vai permitir 

estabelecer diferenças no estatuto jurídico entre eles. No entanto, 

a Parte III da Convenção assinala um conjunto de direitos de 

ordem civil, política, económica e cultural, aplicáveis a todos os 

trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias, 

independentemente da sua situação administrativa23.  

Sendo: 

 O direito a sair de qualquer Estado, incluindo o Estado 

de origem e o direito de entrar e permanecer no seu 

país de origem (art. 8) 

 O direito à vida (art. 9) 

 O direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião (art. 12) 

 O direito à liberdade e à segurança da pessoa e 

proibição de detenção ou prisão arbitrária (art. 16) 

 A proibição de tortura ou de outro tratamento cruel, 

desumano ou degradante (art. 10) 

 A proibição de escravatura, servidão, trabalho forçado 

ou obrigatório (art. 11) 

 A proibição de interferência arbitrária ou ilegal em 

relação à sua privacidade, família, domicílio, 

correspondência (art. 14) 

 A proibição de privação arbitrária da propriedade (art. 

15) 

  A proibição de expulsões coletivas (art. 22) 

 

23 Paragrafo retirado de um trabalho anterior: GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar: “Inmigrantes”, em 

Escobar Roca, G. (Coordenador): Derechos Sociales y Tutela Antidiscriminatoria, Aranzadi, 2012, 

pág. 1958-2046. 
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  O princípio de igualdade de tratamento de todos os 

trabalhadores migrantes e dos cidadãos deve ser 

aplicado perante os tribunais correspondentes (art. 

18) e aplicado este princípio em matéria de 

remuneração e de outras condições laborais básicas 

(art. 25). A igualdade também deve ser respeitada em 

áreas como os cuidados médicos urgentes (art. 28) e 

o acesso à educação (art. 30). 

A Parte IV da Convenção concede outros direitos aos 

migrantes que se encontram documentados ou em situação 

regular (ver principalmente os arts. 39 e 40) e a Parte VI 

estabelece medidas para prevenir e reduzir a entrada ilegal e o 

emprego ilegal de trabalhadores migrantes. 

Junto a este documento é imprescindível citar a Convenção 

das Nações Unidas Contra a Delinquência Organizada 

Transnacional, de 15 de dezembro de 2000 e os dois protocolos 

que a complementam, ou seja, o Protocolo para Prevenir, Suprimir 

e Punir o Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, de 

15 de dezembro de 2000 (em vigor desde 25 de dezembro de 

2003) e o Protocolo Contra o Tráfico de Migrantes por Terra, Mar e 

Ar (em vigor desde 28 de janeiro de 2004). Os dois protocolos 

preveem a isenção de responsabilidade penal dos migrantes alvo 

de tráfico e das vítimas de contrabando, enfatizando o princípio de 

que a migração não é um delito e recusando a penalização dos 

migrantes irregulares24. 

Por sua vez é importante destacar a atividade normativa 

relacionada com alguns grupos específicos dentro do grupo 

migrante, como o dos refugiados ou dos exilados políticos, alvo de 

uma especial consideração na Convenção de Genebra, de 28 de 

julho de 1951 e no Protocolo de Nova Iorque, de 31 de janeiro de 

1967, sobre o Estatuto dos Refugiados; ou o dos apátridas, cujo 

estatuto é definido pela Convenção relativa ao Estatuto dos 

Apátridas, de 28 de setembro de 1954. Também podemos citar na 

ordem universal, como documentos da Conferência Internacional 

de Haia, o Convénio núm. X sobre a competência das autoridades 

e da Lei aplicável em termos da proteção de menores, de 5 de 
 

24 Ibidem. 



 

257 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

outubro de 1961 e o Convénio núm. XXIX centrado em facilitar o 

acesso internacional à justiça, de 25 de outubro de 1980. Apesar 

destes acordos não serem de aplicação exclusiva aos imigrantes 

são de interesse para interpretar o alcance da tutela judicial efetiva 

e da proteção dos menores, quando os sujeitos desses direitos não 

são nacionais.  

Este grupo também é alvo de uma especial atenção por parte 

de muitas resoluções adotadas no âmbito da Organização 

Internacional do Trabalho25, que desenvolveu um trabalho 

normativo interessante em relação aos direitos que têm de 

acompanhar o trabalhador migrante e a sua família26 e que estão 

contidos em: 

 A Convenção nº 143, de 24 de junho de 1975, sobre 

os trabalhadores migrantes. 

 As Convenções nº 97 sobre os trabalhadores 

migrantes, de 1 de julho de 1949 e revista em 1949 e 

1967 e a nº 111 sobre a discriminação em matéria de 

emprego e ocupação, de 26 de junho de 1958. 

 As Recomendações nº 86 sobre os trabalhadores 

migrantes, de 1 de julho de 1949; a nº 100 sobre a 

proteção dos trabalhadores migrantes nos países e 

nos territórios subdesenvolvidos, de 22 de junho de 

1955 (em situação provisória); e a nº 151 sobre os 

trabalhadores migrantes, de 24 de junho de 1975. 

Obviamente os instrumentos citados não são os únicos que 

existem e também é necessário conhecer o regulamento regional 
 

25 Para relembrar, no contexto de trabalho da OIT, esta elabora dois tipos de documentos. As 

Convenções, que são tratados internacionais legalmente vinculantes desde que entram em vigor 

para os Estados que os ratificaram e as Recomendações que recolhem o início ou as diretrizes de 

atuação para os Estados e que não são vinculantes, mas que servem, na maior parte dos casos, 

para interpretar os preceitos obrigatórios de uma determinada convenção, exceto se se tratarem 

de recomendações autónomas. 
26 Sem esquecer, claro, o regulamento aplicável aos trabalhadores, apesar de não estar 

destinado exclusivamente aos imigrantes, como por exemplo: a Convenção núm. 87 relativa à 

liberdade sindical e à proteção do direito de sindicalização, de 9 de julho de 1948 (BOE de 11 de 

maio de 1977); a Convenção núm. 98 relativa ao direito de sindicação e negociação coletiva, de 

1 de julho de 1949 (BOE de 10 de maio de 1977); a Convenção núm. 117 sobre as normas e 

objetivos básicos de política social, de 22 de junho de 1962 (BOE de 5 de julho de 1974); a 

Convenção núm. 122 sobre a política de emprego, de 9 de julho de 1964 (BOE de 24 de maio de 

1972); e a Convenção núm. 135 sobre a proteção e facilidades aos representantes dos 

trabalhadores nas empresas, de 23 de julho de 1971 (BOE de 4 de julho de 1974). 
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sobre a circulação de pessoas e a legislação nacional sobre a 

matéria27.  

5. O IMIGRANTE COMO SUJEITO DE DIREITOS 

HUMANOS NUM DETERMINADO ORDENAMENTO 

JURÍDICO 

A partir de uma perspetiva estrita de direito interno, para que 

a integração real dos imigrantes seja possível, provavelmente será 

preciso proclamar como necessária a identificação jurídica e 

factual, entre nacional e estrangeiro em relação ao usufruto dos 

direitos civis, mas também económicos, sociais, culturais e por que 

não? políticos.  

No entanto, isto encontra, na maior parte dos casos, 

obstáculos complexos difíceis de ultrapassar. O primeiro refere-se 

à titularidade dos direitos fundamentais desenhada na Constituição 

nacional ou nas leis sobre estrangeiros de cada Estado. É suficiente 

fazer um percurso por cada uma das nossas normas fundamentais 

para verificar como, na maior parte dos casos, o pleno usufruto 

dos direitos consagrados na Constituição está associado à condição 

de nacional do Estado.  

O segundo, talvez o mais difícil de ultrapassar, tem a ver com 

as dificuldades que a gestão política quotidiana encontra no 

momento de distribuir os recursos que, sem dúvida alguma são 

escassos, entre nacionais e estrangeiros, tentando que essa 

partilha não seja influenciada por critérios de “utilidade política”. 

Na medida em que o cálculo de utilidade no momento de desenhar 

políticas públicas é inevitável e que a vantagem que os 

intervenientes públicos obtêm do “desvio” de recursos para os não 

nacionais é quase inexistente, tendo em conta os limites aos 

direitos de participação política que quase todos os Estados 

contemplam em relação aos estrangeiros, é fácil chegar à 

conclusão de que o respeito pelos direitos sociais dos imigrantes 

corre um risco ainda maior do que o respeito pelos direitos civis e 

 

27
 Remetemos a este em relação aos outros trabalhos sobre imigrantes e políticas públicas e 

também aconselhamos a leitura da obra coletiva coordenada por ITZIAR GÓMEZ FERNÁNDEZ, 

JUANA GOIZUETA E MARIA ISABEL GONZÁLEZ PASCUAL: La libre circulación de personas en los 

sistemas de integración económica. Modelos Comparados Unión Europea, Mercosur y Comunidad 

Andina, 1ª Ed, ano 2012, Editorial Aranzadi.  
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políticos, em relação aos quais o ascendente dos acordos 

internacionais sobre os direitos humanos é, como vimos, bastante 

forte. 

Enquanto a maior parte dos países respeitam o art. 2 da 

DUDH, ao qual nos referimos anteriormente e a cláusula de não 

discriminação genérica contemplada nos acordos internacionais 

sobre os direitos humanos, o facto é que a aplicação desta cláusula 

iria exigir que as leis e as políticas do Estado não discriminassem 

em absoluto os migrantes e sabemos que isso, na realidade, não 

acontece. Pois bem, a discriminação não está estabelecida, na 

maior parte dos casos, em virtude da nacionalidade do indivíduo, 

diferença proscrita em virtude dos tratados e das disposições a que 

fizemos referência, mas sim em virtude da condição administrativa 

do estrangeiro, ou seja, a sua condição de regular ou de irregular. 

Além disso, esta distinção é suportada, em grande parte pela 

convenção de trabalhadores migrantes e pelas suas famílias, que 

assumem como legítima a distinção entre estrangeiros “regulares” 

e estrangeiros “irregulares”.  

Resumindo, na medida em que, inclusive os instrumentos 

internacionais a que fizemos referência no ponto anterior apoiam a 

existência de diferenças em relação à titularidade dos direitos de 

que os imigrantes podem desfrutar no país de acolhimento, o que 

é necessário determinar, da forma mais clara possível, é a 

categorização dos direitos humanos de lista dupla. Uma dessas 

listas iria conter os direitos que, sob nenhuma circunstância, 

podem ser limitados pelo estatuto da condição migratória, seja 

pela nacionalidade do sujeito ou pela sua condição administrativa. 

A outra lista iria conter os direitos que podem ser modulados na 

proclamação da sua titularidade ou no seu exercício em virtude da 

condição migratória do sujeito, modulação que, em qualquer caso, 

tem de respeitar os critérios de justificação, proporcionalidade e 

racionalidade da medida restritiva.  

Na primeira lista poderíamos incluir: 

 Direito à vida  

 Direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião  

 Direito à liberdade e segurança  
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 Direito a sair de qualquer Estado, incluindo do Estado 

de origem e o direito de entrar e permanecer no seu 

país de origem  

 Direito a um tratamento humano como detido 

 Princípio de não devolução 

 Proibição de genocídio 

 Proibição de detenção arbitrária prolongada  

 Proibição de discriminação racial sistémica 

 Proibição de discriminação por motivos de 

nacionalidade 

 Proibição de escravatura, servidão, trabalho forçado 

ou obrigatório 

 Proibição da escravatura/comércio de escravos 

 Proibição da tortura e de outros tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes 

 Proibição de medidas penais retroativas 

 Proibição de interferência arbitrária ou ilegal com a 

sua privacidade, família, domicílio, correspondência  

 Proibição de privação arbitrária da propriedade  

 Proibição de expulsões coletivas  

Na segunda lista identificamos os direitos políticos clássicos e 

boa parte dos direitos sociais. Relativamente aos primeiros, 

existem muitas dificuldades no momento de reconhecer esses 

direitos aos estrangeiros, porque continua a existir, 

conceitualmente, um vínculo extremamente forte entre a noção de 

nacionalidade e a noção de comunidade política. No panorama do 

Direito Comparado, a maior parte dos Estados recusam a 

possibilidade dos não nacionais participarem nas eleições, através 

do exercício do voto ativo ou passivo. No entanto, existem 

exceções a este vínculo estreito e indivisível (aparentemente) entre 

nacionalidade-cidadania-participação política, que têm de ser 

consideradas como o modelo que todas as legislações nacionais 

devem tentar imitar28. Temos dado, ao longo do texto, diferentes 

 

28 Sobre este tema, é interessante a consulta do trabalho de SANTOLAYA MACHETTI, PABLO E 

DÍAZ CREGO, MARÍA: el sufragio de los extranjeros. Un estudio de derecho comparado. Madrid: 

centro de estudios políticos y constitucionales, 2008.  
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razões para isso, todas relacionadas com a garantia e o sucesso 

das políticas de integração.  

Em relação aos segundos, não é fácil separar a reflexão que 

acompanha o mais geral sobre o alcance dos direitos sociais. De 

acordo com alguns autores, a fórmula da ligação dos direitos 

fundamentais à dignidade humana, que excluiria a possibilidade de 

limitar o seu exercício por parte dos estrangeiros, não seria 

aplicada aos direitos sociais, que dificilmente seriam considerados 

mais do que direitos subjetivos. Obviamente, por trás desta 

afirmação está a convicção de que os direitos sociais estão ligados 

em menor medida à dignidade humana do que os direitos e as 

liberdades civis e políticos e que, no fundo, são direitos de 

configuração legal, de modo que a liberdade do legislador ao 

defini-los é muito maior do que a que possui ao desenvolver os 

direitos fundamentais em sentido estrito. Por este motivo, 

qualquer reflexão sobre a titularidade dos direitos sociais por parte 

dos estrangeiros está condicionada pelo ponto de partida 

dogmático que adotemos sobre os direitos sociais.  
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7 
A ABORDAGEM DE DIREITOS NAS POLÍTICAS 

MIGRATÓRIAS. O CASO COLOMBIANO 

 

Beatriz Eugenia Sánchez Mojica 

Universidade dos Andes 

 

Resumo 

A política migratória colombiana está, desde 2009, imersa num processo de grande 

transformação. Até esse momento, a migração apenas tinha sido alvo de medidas 

pontuais adotadas a partir de uma perspetiva de segurança nacional, o que 

implicava uma grande desconfiança em relação aos estrangeiros. Esta posição foi 

abandonada, a favor da construção de uma resposta global a este fenómeno, com 

base numa abordagem de direitos. Pelo menos, assim o defendem as autoridades 

responsáveis pela sua criação e implementação. Prova disso, defendem, é o facto de 

que os instrumentos que fazem parte dela referirem-se constantemente aos direitos 

das pessoas em movimento. Este artigo questiona esta afirmação. Assim, depois de 

analisar o significado e o conteúdo da abordagem baseada nos direitos humanos, e 

da política migratória colombiana, defende que embora não existam dúvidas de que 

a política abandonou a sua orientação inicial, ainda não está ao serviço dos direitos 

dos migrantes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Colômbia foi, pelo menos desde a segunda metade do 

século XX, um país de emigração. De facto, hoje em dia calcula-se 

que cerca de 10% dos seus habitantes reside fora do território 

nacional. Apesar disto, muito poucas foram as medidas adotadas 

pelas autoridades estatais para regular este fenómeno e 

estabelecer relações com esta população. Em contrapartida, a 

imigração, apesar de ser um fenómeno historicamente marginal, 

recebeu uma atenção mais constante. A sua regulação, no 

entanto, foi feita através de normas que apenas abordam aspetos 

pontuais, como o registo de estrangeiros ou o sistema de vistos, a 

partir de uma abordagem de segurança nacional e sob uma 

desconfiança profunda em relação aos estrangeiros. 

Esta situação, no entanto, está em plena transformação. 

Desde 2009, e devido à combinação de diversos fatores, entre os 

quais podemos destacar o aumento exponencial da emigração e a 
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aprovação de um modelo económico que exige a entrada de 

recursos procedentes do investimento estrangeiro, o país está 

imerso na construção do sistema nacional para a gestão integral 

dos fluxos de população transnacionais. Para este fim, foram 

aprovadas diversas normas e criadas novas instituições. Mesmo 

tratando-se de um processo ainda em desenvolvimento, já é 

possível identificar as principais características da que será a 

primeira política migratória global do país. 

A nova política pública, de acordo com as autoridades 

responsáveis pela sua criação e implementação, foi construída 

sobre uma abordagem de direitos humanos e tem dois objetivos 

principais. O primeiro, e prioritário, está relacionado com a 

proteção dos direitos dos migrantes. O segundo, cuja realização 

está dependente do anterior, centra-se na incorporação dos 

recursos, conhecimentos e competências destas pessoas ao 

processo de desenvolvimento económico do país, tornando a 

migração numa fonte de desenvolvimento.  

Esta mudança profunda na conceção e gestão da mobilidade 

humana não responde apenas a causas internas. Também obedece 

a uma tendência global, segundo a qual os direitos humanos 

devem estar no centro das políticas públicas em geral; tendência 

que ganha forma através da abordagem baseada em direitos que, 

desde a década dos anos noventa, foi promovida pelas Nações 

Unidas. 

Agora, quase cinco anos depois do início deste processo de 

mudança e construção de uma nova estratégia para a migração no 

país, é o momento de fazer um primeiro balanço e determinar até 

que ponto os direitos das pessoas em movimento representam o 

objetivo central da política migratória colombiana. O resultado 

desta análise, tema deste texto, revela que, apesar do discurso 

oficial, a proteção dos migrantes não tem sido o ponto central da 

ação estatal. De facto, apesar das referências contínuas aos 

direitos deste grupo, em normas e instituições, os esforços 

desenvolvidos para o seu reconhecimento e garantia são bastante 

limitados. O que parece interessar às autoridades é a dimensão do 

migrante como fator de desenvolvimento, e não a sua condição de 
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sujeito de direitos. Não é possível, portanto, afirmar que esta 

política é baseada numa abordagem de direitos. 

Com o objetivo de apoiar esta afirmação, este trabalho está 

dividido em cinco secções. Na primeira é feita uma introdução à 

abordagem de direitos humanos, para compreensão não apenas do 

seu significado, mas também dos requisitos que uma política 

pública deve ter para incorporá-los e o peso que deve ter nas 

políticas migratórias. A seguir, é analisada a formação do sistema 

colombiano de gestão da migração, e depois é feita uma breve 

revisão histórica do que têm sido os fluxos da população desde e 

para este país. Neste contexto, a quarta secção ocupa-se de 

analisar a atual política migratória. Esta, apesar de contar com 

bases sólidas, ainda está em processo de implementação. O texto 

finaliza com um balanço sobre o que foi o processo de 

transformação da regulação da migração neste país e os desafios 

que ainda têm de ser abordados para incorporar de forma eficaz 

uma abordagem de direitos. 

2. A ABORDAGEM DE DIREITOS NA POLÍTICA 

MIGRATÓRIA 

2.1. Os direitos humanos e a regulação dos fluxos 

migratórios 

Num passado não muito distante, os Estados consideravam a 

liberdade de criar e implementar, sem limitações, as suas políticas 

migratórias como uma expressão lógica da sua soberania. De 

facto, a partir do século XIX, até quase ao final do século XX, o 

controlo dos fluxos migratórios foi concebido como uma questão 

que apenas dizia respeito às autoridades nacionais, sem que o 

Direito ou a comunidade internacional pudessem impor regras1. 

 

1 Ao contrário do que se poderia pensar, apenas até finais do século XIX os fluxos transnacionais 

de população começaram a ser entendidos como um assunto que devia ser regulado por cada 

Estado e considerado como um assunto doméstico, livre de qualquer ingerência externa. As Altas 

Cortes do Canadá e dos Estados Unidos da América, através da sua jurisprudência, foram as 

primeiras em introduzir esta ideia, que exerceu uma poderosa influência a nível global. As 

primeiras sentenças do Canada Supreme Court foram Musgrove vs Chun Teeong Toy, A.C. 272 

(1891) e Attorney-General for Canada vs Cain, A.C. 542 (1906). Mais conhecidas, em influente 

foram as do United States Suprema Court: Nishimura Eiku vs U.S., 42 U.S. 651 (1892), Fong 

Yue Ting vs U.S., 149 U.S. 698 (1893) e Chae Chan Ping vs U.S., 130 U.S. 581 (1899).  



 

270 

A abordagem de direitos nas políticas migratórias 

Esta posição foi sustentada a partir de três razões que são, ainda 

hoje em dia, defendidas por alguns setores. 

A primeira é a relação existente entre a identidade nacional e 

os fluxos migratórios. Tradicionalmente, as autoridades estatais 

temiam que um fluxo descontrolado de estrangeiros destruísse as 

características que distinguem a população nativa, privando-a do 

sentido de comunidade que a une. Por este motivo, consideraram 

essencial contar com a possibilidade de restringir estes fluxos 

quando o considerassem conveniente. Em segundo lugar, o 

controlo migratório constitui um mecanismo importante para a 

determinação dos direitos e deveres dos habitantes de um Estado. 

De facto, através das normas de estrangeiros, uma sociedade 

estabelece, de forma clara e simples, a distinção entre cidadãos e 

estrangeiros. Ou, em outras palavras, entre os detentores plenos 

dos direitos e aqueles que possuem títulos mais precários. Julgou-

se, portanto, que uma decisão de tal magnitude deveria ser da 

responsabilidade das autoridades nacionais, sem interferências. 

Finalmente, em terceiro lugar, está uma razão de origem histórica, 

aplicável aos países de tradição anglo-saxónica. Nestes Estados o 

executivo teve um poder quase absoluto sobre a regulação dos 

fluxos migratórios, cuja proteção foi subordinada ao interesse 

nacional2.  

Estes argumentos, inquestionáveis num mundo regido pelas 

regras do Direito Internacional clássico, perderam legitimidade e 

força à medida que os direitos humanos foram sendo consolidados 

como padrões universais e, em alguns casos, obrigatórios. Hoje 

em dia, a vis expansiva3 destes direitos conseguiu permear o muro 

da soberania, impondo obrigações aos Estados na elaboração e 

implementação das suas políticas migratórias4. A jurisprudência do 

sistema interamericano5, bem como a do sistema europeu6 de 
 

2 DAUVERGNE, C., “Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times” The Modern Law 

Review Limited, Vol. 67, Issue 4, julho 2004, pág. 589-592. 
3 A vis expansiva refere-se à capacidade dos direitos humanos para permear intensamente as 

estruturas do Direito internacional, até ao ponto de desgastar o princípio de soberania. 
4 SÁNCHEZ MOJICA, B. E, “Niños en la frontera. El papel de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la protección de los derechos de los menores migrantes en situación irregular.” 

Hendu Revista Latinoamericana de Derechos Humanos Vol. 3 Nº 1, 2012, pág. 62. 
5 Assim foi assinalado na sua opinião consultiva Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados de 17 de setembro de 2003, na sua decisão sobre as medidas provisórias no  
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proteção dos direitos humanos coincidem em assinalar que os 

compromissos internacionais assumidos pela via convencional e 

consuetudinária condicionam as decisões internas do Estado 

relacionadas com a entrada, permanência e saída de estrangeiros. 

Estes compromissos implicam que, se os Estados continuam 

a usufruir de uma liberdade considerável para conceber e 

implementar as suas políticas migratórias, o respeito e a proteção 

dos direitos dos migrantes deve ser um dos seus objetivos 

fundamentais7. Em outras palavras, estas regras devem ser 

construídas em torno de uma abordagem de direitos. 

2.2. A abordagem de direitos: origem, definição e 

requisitos 

O termo abordagem de direitos refere-se a uma estrutura 

conceitual através da qual a proteção do indivíduo está no centro 

das políticas públicas. Isto significa que o seu desenho, 

implementação, seguimento e avaliação deve basear-se no 

reconhecimento das pessoas e das comunidades às quais se 

destinam como sujeitos detentores de direitos humanos, cujo 

usufruto real deve ser garantido.  

A origem desta abordagem pode ser localizada na última 

década do século passado nas Nações Unidas. O programa de 

reforma desta organização, apresentado em 1997 pelo Secretário-

geral Kofi Annan, assinalou a necessidade de integrar os direitos 

humanos em todas as atividades da organização, com especial 

destaque para o trabalho desenvolvido pelas agências de 

desenvolvimento. Isto implicava a necessidade de reconfigurar os 

programas e as intervenções que estavam a ser realizadas, para 

que a garantia destes direitos fosse incluída como um dos seus 

objetivos principais. Além disso, exigia estabelecer canais para 

garantir a participação dos beneficiários, definir mecanismos de 

 

caso Asunto Haitianos e Dominicanos de origem Haitiana na República Dominicana em relação à 

República Dominicana. Medidas Provisórias de 18 de agosto de 2000 e na sentença do caso Vélez 

Loor contra Panamá de 23 de novembro de 2003. 
6 STEDH Abdulaziz, Cabales, y Balkandali contra Reino Unido, 28 de maio de 1985 e Üner contra 

Holanda, 18 de outubro de 2006.  
7 Corte IDH, OC Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de 17 de 

setembro de 2003, par. 168 e 169. 
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prestação de contas e, em particular, combater as situações de 

desigualdade. Esta proposta foi gradualmente aceite pelos diversos 

órgãos e entidades que fazem parte da organização, modificando 

significativamente a forma como são concebidas e aplicadas as 

suas várias atividades8.  

Atualmente esta abordagem ultrapassou os limites da ação 

internacional, e tornou-se num elemento fundamental das políticas 

públicas tanto de origem internacional, como nacional. Assim, por 

exemplo, no caso da Colômbia, a Corte Constitucional deste país 

ordenou a incorporação deste à política de apoio às pessoas em 

situações de deslocamento forçado através de várias decisões, 

entre as quais se destaca a sentença T-025 de 20049. 

Apesar disto, a amplitude dos espaços nos quais pode ser 

aplicado leva a várias formulações. As agências e os organismos 

das Nações Unidas, conscientes disso, identificaram os principais 

elementos que têm de ser reunidos para a construção de uma 

política pública em torno desta perspetiva. Estes foram 

sistematizados através da declaração de 2003 intitulada 

“Abordagem baseada nos direitos humanos na cooperação para o 

desenvolvimento: em direção a um entendimento comum”10.  

De acordo com esta declaração são três os atributos que 

devem ser cumpridos para que seja possível falar de uma 

abordagem de direitos. Em primeiro lugar, a realização dos direitos 

humanos deve ser o principal objetivo das políticas e dos 

programas públicos. Em segundo lugar, a ação pública deve ser 

orientada para o reforço da capacidade dos detentores dos direitos 

em reivindicá-los, assim como a dos detentores de deveres em 

cumprirem as suas obrigações. Finalmente, os princípios contidos 

nos tratados internacionais de direitos humanos devem orientar 

todos os esforços das autoridades ao longo das várias etapas da 

política; desde a sua conceção até à sua avaliação. Estes princípios 

 

8 ACNUR- Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, Preguntas frecuentes sobre el 

enfoque de derechos humanos en la cooperación al desarrollo, Nova Iorque e Genebra, 2006, pág. 

15-16. 
9 SÁNCHEZ MOJICA, B, “Cuando los derechos son la jaula. Trasplante rígido del soft law para la 

gestión del desplazamiento forzado”, Revista de Estudios Políticos, Nº 35, 2009. 
10 Aprovada durante o segundo seminário interinstitucional das Nações Unidas, celebrado em 

Stamford, Estados Unidos da América, em maio de 2003. 
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referem-se à universalidade, inalienabilidade, indivisibilidade, 

interdependência e inter-relação dos direitos humanos, bem como 

da igualdade perante a lei e a não discriminação, participação, 

prestação de contas e cumprimento da lei11. 

2.3. A abordagem de direitos nas políticas 

migratórias 

A regulação do movimento de pessoas através das suas 

fronteiras foi, pelo menos desde o século XIX, uma das 

preocupações dos Estados. Com este objetivo, foram criadas 

políticas que procuram, entre outros fins, a proteção da segurança 

e da integridade das fronteiras, a determinação dos direitos dos 

habitantes do território, a proteção de um determinado modelo 

económico e a gestão das relações internacionais. Estes objetivos 

estão intimamente relacionados com a própria existência do 

Estado, razão pela qual se tem defendido ao longo dos anos o seu 

direito absoluto na regulação desta matéria, como reflexo da sua 

soberania. A introdução da abordagem de direitos interrompe 

parcialmente esta premissa ao incluir uma mais objetiva, que deve 

perseguir as políticas migratórias, como é o caso da proteção dos 

direitos dos migrantes; a qual deve ser realizada seguindo –pelo 

menos– as regras estabelecidas pelo Direito internacional para a 

proteção do ser humano.  

A introdução desta abordagem requer a reconfiguração 

destas políticas, na medida em que a sua conceção, 

implementação, seguimento e avaliação devem ser sobre o 

reconhecimento e proteção dos direitos dos migrantes; objetivo 

que não exclui os outros tradicionalmente procurados com a 

regulação dos fluxos migratórios. No entanto, é inegável que este 

novo propósito impõe novas condições às autoridades para a 

procura dos restantes objetivos, ao estabelecer como limite das 

suas atividades a proteção destes direitos. 

Apesar disto, o desenho de uma política migratória de acordo 

com esta abordagem exige, antes de mais nada, reconhecer a 

condição de vulnerabilidade que, na maior parte dos casos, 

 

11 Artigo 2 da Declaração das Nações Unidas, Enfoque basado en los derechos humanos en la 

cooperación para el desarrollo: hacia un entendimiento común, de maio de 2003. 
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acompanha os migrantes. Efetivamente, estas pessoas são antes 

de mais nada não-cidadãos do país no qual se encontram, o que as 

coloca numa situação de falta de poder, como reconheceu a Corte 

Interamericana de Direitos. Da mesma forma, frequentemente são 

vítimas de situações de exclusão, resultantes de preconceitos 

culturais, nacionais e étnicos12. Como consequência, as medidas 

adotadas para regular os movimentos da população devem 

abordar esta condição de fragilidade para conceder proteção 

especial, e para adotar os mecanismos necessários para que este 

facto não impeça, a quem se desloca, de desfrutar de forma 

efetiva dos seus direitos. 

Em relação aos direitos que devem ser reconhecidos a estas 

pessoas, existe um consenso em relação ao facto de que um 

Estado pode limitar a posse de determinados direitos aos seus 

nacionais, principalmente os relacionados com a cidadania. No 

entanto, outros devem ser reconhecidos aos migrantes pela sua 

simples condição de seres humanos. A Corte Interamericana de 

Direitos Humanos declarou que neste grupo devem ser incluídos, 

pelo menos, os direitos à não discriminação13, à integridade 

pessoal14, à liberdade pessoal15, às garantias judiciais16 e a um 

recurso judicial efetivo17. Da mesma forma, e de acordo com o 

estabelecido pela jurisprudência da Corte Internacional de 

Justiça18, as autoridades estatais devem garantir a todos os 

estrangeiros o direito à assistência consular19.  

Um direito adicional aos estabelecidos por este tribunal 

internacional, que deve ser garantido aos migrantes, é o contido 

 

12 Corte IDH, OC Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, par. 112 e 113. 
13 Corte IDH, OC Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, par. 112-119. 
14 Corte IDH, Vélez Loor contra Panamá, par. 196-205. 
15 Ibidem, par. 166. 
16 Corte IDH OC El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las 

Garantías del Debido Proceso Legal, 1 de outubro de 1999, par. 84 e 124. E também Vélez Loor 

contra Panamá, par. 108. 
17 Corte IDH, Vélez Loor contra Panamá, par. 102 e seguintes. 
18 Corte Internacional de Justiça, Mexico vs United States of America, formally Avena and Other 

Mexican Nationals, 31 de março de 2004. 
19 Corte IDH, OC Corte IDH, OC Corte Interamericana de Direitos Humanos Opinião Consultiva El  

derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco del debido proceso legal, 1 de 

outubro de 1999. 
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no princípio de non refoulement. Esta norma de Direito 

internacional, de natureza consuetudinária20, estabelece o dever 

estatal de acolher no seu território todas as pessoas que, por 

serem expulsas, poderiam ter de enfrentar o risco de sofrer um 

dano grave e irreparável nos seus direitos à vida e à integridade 

pessoal; desde que não represente uma ameaça real para a 

segurança do Estado21. O seu respeito exige, portanto, que as 

autoridades migratórias confirmem a ausência de tal ameaça antes 

de decidir sobre a devolução ou expulsão de qualquer pessoa. 

O reconhecimento e a garantia destes direitos é um elemento 

central de uma política migratória construída a partir de uma 

abordagem de direitos, mas não é o único. Seguindo as diretrizes 

estabelecidas pela já referida declaração aprovada em 2003 pelas 

Nações Unidas, também é necessário, estabelecer canais 

adequados para garantir a participação dos migrantes na 

construção e avaliação das medidas. Da mesma forma, devem ser 

estabelecidos mecanismos para garantir que as autoridades e 

entidades responsáveis pelo seu desenvolvimento atuam de forma 

transparente e prestam contas pelo seu trabalho. 

3. A IMIGRAÇÃO E A EMIGRAÇÃO DA COLÔMBIA EM 

CIFRAS 

Depois de explicado o conceito da abordagem de direitos, e 

os requisitos que uma política migratória deve reunir para ser 

coerente com esta perspetiva, é possível começar a analisar a 

resposta que as autoridades colombianas deram ao fenómeno 

migratório e o lugar que os direitos humanos ocupam. Para isso, é 

necessário começar por apresentar a situação dos fluxos 

 

20 Em torno da natureza deste princípio desenvolveu-se um intenso debate, hoje em dia a 

posição maioritária reconhece que se trata de um costume exigível a todos os membros da 

comunidade internacional. Ver ACNUR, Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de 

las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

de 1951 y su Protocolo de 1967, Genebra, 26 de janeiro de 2007, par. 15. Documento disponível 

na página http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7123.pdf?view=1 Consultada a 6 de janeiro de 

2014. Ver também o trabalho de Guy Goodwin-Gil, The Refugee in International Law, Oxford, 

Claredon Paperbacks Oxford, 1996, pág. 145.  
21 LAUTERPACHT, E., e BETHLEHEM D., El alcance y contenido del principio de no devolución:  

 opinión, FELLER E., TÜRK V., e NICHOLSON, F., (Eds.) Protección de los Refugiados en el 

Derecho Internacional: Consultas Globales sobre Protección Internacional del ACNUR, Madrid, 

Icaria, 2010, pág. 97-197. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7123.pdf?view=1
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migratórios de e para o país. Esta é uma tarefa complexa devido à 

ausência de dados atualizados e de confiança que permitam fazer 

uma estimativa real do número tanto de imigrantes como de 

emigrantes, bem como traçar o perfil sociodemográfico destas 

populações.  

De facto, apesar de ser verdade que desde 2011 a nova 

agência responsável por controlar e fiscalizar os fluxos migratórios, 

a Migração Colômbia 22, começou a trabalhar para desenvolver um 

sistema de informação, ainda não existem dados consolidados que 

permitam assinalar com certeza o número de estrangeiros que 

residem na Colômbia ou a cifra de colombianos que residem no 

exterior. É por isso que nesta secção vamos recorrer a diversas 

fontes para apresentar o panorama migratório do país. A mais 

importante será a informação fornecida pelo censo nacional da 

população desenvolvido em 2005 pelo Departamento Nacional de 

Estatística (em adiante DANE) e o estudo pós-censo que a mesma 

instituição efetuou em 2008. Vamos recorrer também, embora em 

menor medida, ao sistema de informação desenvolvido pela 

Migração Colômbia, ao inquérito relativo a remessas, elaborado 

pelo DANE e aos dados cedidos pela Organização Mundial das 

Migrações e pelo Banco Mundial. 

3.1. Migração para a Colômbia 

A Colômbia, da mesma forma como os restantes países da 

região, depois da sua independência no século XIX desenvolveu 

uma política orientada à atração de migrantes com o objetivo de 

povoar as terras baixas, modernizar as relações de produção, 

cobrir desajustes do mercado de trabalho, impulsionar o 

desenvolvimento económico e promover a mestiçagem com o 

objetivo de conseguir “o melhoramento da raça”23. Apesar destas 

medidas se terem prolongado até à década de cinquenta do século 

passado, o país, ao contrário da Venezuela, do Brasil e da 

Argentina, não se conseguiu converter num destino de interesse 

 

22 A entidade foi criada através do Decreto da Presidência da República, 4062 de 31 de outubro de 

2011. 
23 MEJÍA OCHOA, W., Diseño y formulación operativa de una política integral de gestión migratoria 

laboral y las herramientas que permitan su desarrollo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

2011 
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para os fluxos migratórios. As razões deste falhanço são variadas. 

A uma economia sujeita a constantes crises e com excedentes de 

mão-de-obra, somam-se diversas guerras civis e um sistema de 

comunicação interno deficiente. Também não se pode subestimar 

a intensa campanha desenvolvida pela Igreja Católica com o 

objetivo de impedir a entrada de imigrantes que professassem 

outras religiões24.  

Ao longo dos séculos XIX e XX apenas chegaram ao país 

pequenos grupos, que se localizaram em determinadas zonas 

formando colónias25. A passagem dos anos retirou ainda mais a 

atratividade da Colômbia como destino de imigração. No final dos 

anos trinta do século passado os imigrantes representavam 0,63% 

da população (54.418 pessoas). Esta cifra reduziu-se em 1973 

para 0,39% (82.848 pessoas) e em 1985 para 0,28% (78.396 

pessoas). A tendência decrescente manteve-se nos primeiros anos 

do século XXI. Os dados do censo desenvolvido em 2005 revelam 

que os estrangeiros apenas representavam 0,26% da população 

residente no país26.  

No entanto, nos últimos anos, as autoridades perceberam 

uma mudança nesta tendência. O sistema de informação da 

Migração Colômbia registou, entre dezembro de 2011 e dezembro 

de 2012, um aumento de 10,12% na entrada de estrangeiros no 

país, e um aumento de 8,55% na saída27. Apesar deste dado 

refletir um período de tempo muito reduzido e não permitir 

identificar o número de estrangeiros que residem atualmente no 

país, é útil para ilustrar a transformação da imigração. A Colômbia 

recebe cada vez mais estrangeiros e parte destes opta por não 

voltar a sair. Esta mudança pode ser atribuída à interseção de três 

fatores. Por um lado, apesar da crise económica e financeira 

 

24 MALAGÓN, A., Radicalismo e inmigración A.A.V.V. Historia del Derecho Público. Bogotá: 

Universidad Externado. Na imprensa. 
25 CÁRDENAS, M., e MEJÍA, L., Migraciones Internacionales en Colombia: ¿Qué Sabemos? 

Bogotá: CEPAL, Documento de Trabajo Nº 30, 2006, pág. 42. 
26 MARTÍN, R., SÁNCHEZ, B., VELÁSQUEZ, M., e VIDAL, R., Políticas  públicas sobre migración en 

Colombia CHIARELLO L., (Coord.) Las Políticas Públicas sobre Migraciones y la Sociedad Civil en 

América Latina. Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México. Nueva York, Scalabrini 

International Migration Network, 2011, pág. 284. 
27 MIGRACIÓN COLOMBIA, Boletín Migratorio, diciembre de 2012. Bogotá: Migración Colombia, 

pág. 10. 
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mundial, a economia colombiana cresce desde o início do século28. 

Por outro, o conflito armado interno estabilizou, reduzindo o risco 

para a segurança de cidadãos e de estrangeiros. Finalmente, o país 

optou por um modelo económico que procura atrair o investimento 

estrangeiro, tendo, para isso, modificado a sua legislação para 

facilitar a entrada de capitais e de investidores. Sobre este último 

fator voltaremos a falar um pouco mais à frente. 

Os fluxos migratórios para a Colômbia, reforçados nos 

últimos anos, têm, basicamente, três origens: Venezuela, Estados 

Unidos e Equador. Este facto foi assinalado no censo de 2005. 

Estes países partilham não apenas fronteiras ou facilidades de 

comunicação com a Colômbia, mas também laços socioculturais 

que trouxeram como consequência a existência de redes bem 

definidas de mobilidade humana. A população imigrante, de acordo 

com os dados deste censo, é maioritariamente masculina e em 

idade produtiva. Efetivamente 51,7% dos estrangeiros residentes 

no país em 2005 eram do sexo masculino e 61% estavam 

localizados na faixa etária entre os 15 e os 64 anos. A maior parte 

destas pessoas fixaram a sua residência nas cinco áreas do país 

onde se localizam as principais fontes de desenvolvimento 

económico: Bogotá Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander 

e Atlántico 29. 

A combinação dos dados anteriores permite desenhar um 

perfil vago do imigrante na Colômbia. Trata-se de pessoas que 

migraram individualmente, com o objetivo de desenvolver uma 

atividade laboral ou profissional específica. Não existem dados 

sobre o seu nível educativo, nem sobre os motivos que os levaram 

a estabelecer-se no país, desta forma, também não se pode dizer 

muito mais.  

 

 

28 A economia Colombiana está num processo de expansão desde o início do século XXI, ainda que 

com certas flutuações. Assim, entre 2005 e 2007, o PIB cresceu, por ano, 4,7%, 6,7% e 6,9%. 

Em 2008 e 2009, pelo contrário, o crescimento limitou-se a 3,5% e a 1,7% respetivamente. No 

entanto a partir de então registou-se uma tendência de subida. Assim, em 2010, a economia 

cresceu 4,7%, 5,9% em 2011 e 4,0% em 2012, apesar da crise económica mundial (DANE, 

2013:1) 
29 RAMIRÉZ, C., ZULOAGA, M., PERILLA, C., Perfil Migratorio de Colombia, 2010, Bogotá: 

Organización Internacional de las Migraciones, 2010, pág. 42. 
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3.2. A emigração na Colômbia 

A Colômbia tem sido tradicionalmente, e principalmente 

desde meados do século passado, um país de emigração30. Apesar 

disto, as autoridades nacionais ignoraram, durante muito tempo, 

este fenómeno. Como consequência não desenvolveram políticas 

para dar resposta aos milhões de colombianos residentes no 

exterior e também não se ocuparam de estabelecer um sistema de 

informação que permitisse definir o número e o perfil destas 

pessoas. Esta situação apenas começou a mudar em 2005, quando 

foi incluído no censo da população duas perguntas sobre este 

tema. A informação obtida através destas duas perguntas permitiu 

assinalar que, nesse momento, 3.331.107 colombianos residiam 

no exterior, o que se traduz numa cifra que representa 

aproximadamente 8% da população total do país.  

No entanto, a informação fornecida pelo censo estava 

incompleta, porque o tipo de perguntas feitas impediu recolher 

dados relacionados com os lares nos quais todos os membros 

tinham partido. É por isso que, com o objetivo de obter mais 

informação, foi realizado um estudo pós-censo em 2008 que 

complementou os dados do censo com o registo de entradas e 

saídas de colombianos gerido pelo DAS. A partir destes dados, bem 

como dos recolhidos posteriormente pela Migração Colômbia, o 

Ministério das Relações Exteriores situa, em janeiro de 2014, em 

4.7 milhões o número de colombianos no exterior31.  

Os dados fornecidos pelo censo e pelo seu estudo posterior 

permitem identificar algumas das características dos emigrantes, 

mas não todas. A primeira destas corresponde aos locais de 

destino. De acordo com o censo de 2005, os Estados Unidos com 

35,3%, a Espanha com 23,4%% e a Venezuela com 18,5%, 

representavam as três quartas partes dos fluxos migratórios. Os 

destinos que os seguiam eram o Equador com 2,4%, o Canadá 

com 2,2% e o Panamá com 1,3%. A segunda característica 

 

30 CARDENAS, M., E MEJÍA Op. Cit, pág. 5, 6 e 93. RÁMIREZ, C., et al Op. Cit. pág. 29. 
31 Informação retirada da página do programa RedesColombia do Ministério de Relações 

Exteriores. Disponível em  

http://www.redescolombia.org/informaciondeinteres/caracterizacion, consultada a 6 de janeiro 

de 2014. 

http://www.redescolombia.org/informaciondeinteres/caracterizacion
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importante da emigração é o seu carácter feminino. Assim é 

assinalado no estudo pós-censo de 2008, de acordo com o qual 

54% dos emigrantes são mulheres. Em relação à variável idade, o 

mesmo estudo assinalou que 78% da população emigrante tinha 

entre 15 e 65 anos. Os menores de 15 anos representam 20%, 

enquanto os maiores de 65 apenas correspondem a 1,5%.  

Os motivos pelos quais as pessoas emigram, no entanto, não 

parecem refletidos nem no censo nem no seu estudo posterior. O 

Inquérito Nacional de Migrações Internacionais e Remessas levado 

a cabo em 2009 tentou cobrir esta lacuna. De acordo com este 

estudo 85,7% de quem abandona o país fá-lo por razões 

económicas. Os motivos pessoais, como o casamento e a 

reunificação familiar, ocupam o segundo lugar com 6,8%. Em 

terceiro lugar está a procura de formação e educação com 4,3%. O 

desejo de conhecer o mundo fica localizado em quinto lugar com 

2,2%. Finalmente, em último lugar encontram-se as razões de 

segurança, que correspondem apenas a 1% dos casos32.  

Estes dados devem ser questionados, apesar de terem sido 

recolhidos pela Organização Internacional para as Migrações (em 

adiante OIM) no seu relatório de 2010. Isto porque foram 

elaborados apenas desde o ponto de vista dos migrantes que 

enviam remessas ao país, excluindo os que não o fazem - por falta 

de recursos ou interesse-, bem como a boa parte de quem 

abandona o país como refugiado. Efetivamente, de acordo com o 

Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os 

Refugiados, em dezembro de 2012, 391.100 colombianos 

cruzaram as fronteiras à procura de proteção internacional. Esta 

cifra inclui 282.300 pessoas que se encontram na Venezuela e no 

Panamá como refugiados embora não sejam reconhecidos como 

tal33. Desta forma, é necessário reconsiderar a ordem das razões 

pelas quais as pessoas emigram na Colômbia, reconhecendo o 

impacto do conflito armado, bem como da violência exercida por 

grupos à margem da lei. 
 

32 RÁMIREZ, C., et al Op. Cit. pág. 54. 
33 ACNUR Global Trends. Displacement. The New 21st challenge, Ginebra, 2013, pág. 13. 

Disponível em 

http://unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V05.pdf. 

Consultada a 6 de janeiro de 2014. 

http://unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V05.pdf
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Os dados não permitem traçar um perfil definido do 

emigrante colombiano. No entanto, dão informação suficiente para 

desenhar um rascunho. Trata-se de pessoas em idade produtiva 

que cruzaram a fronteira à procura de um melhor nível de vida, 

mas também à procura de refúgio perante a violência causada pelo 

conflito armado. O seu destino final está limitado a um reduzido 

conjunto de países que tradicionalmente recebem população 

colombiana, movendo-se através de redes sociais e culturais de 

apoio. 

4. A RESPOSTA DO ESTADO ÀS MIGRAÇÕES 

4.1 O documento Conpes 3603: para o 

desenvolvimento de uma política pública 

Até ao início do século XXI, a migração ocupou um lugar 

muito modesto nas preocupações das autoridades nacionais, que 

se limitaram a regular aspetos pontuais deste fenómeno34. A partir 

de 2003 a atividade estatal aumentou em aspetos relacionados 

com a entrada de investidores estrangeiros no país, bem como em 

relação aos serviços de atenção e proteção oferecidos aos 

colombianos no exterior, no entanto estas medidas estavam longe 

de ser uma proposta coerente.  

Só até 2009, o governo, através do Conselho Nacional de 

Política Económica e Social35, preparou o primeiro plano para o 

desenho e implementação de uma política pública genuína que se 

ocupasse tanto da regulação da imigração, como da atenção à 

 

34 A regulação da concessão e o trâmite dos vistos esteve regida por diversas normas, que 

impunham requisitos severos, principalmente aos trabalhadores estrangeiros. Entre outras 

encontram-se os Decretos 1000 de 1986, 2000 de 1987, 666 e 1546 de 1992, 2241 de 1993, 

2408 de 1999, 1384 de 2002 e 2107 de 2001. Em relação à emigração, foram adotadas 

disposições básicas para a proteção dos colombianos no estrangeiro através do serviço consular 

numa data tão tardia como 1993, através da lei 76. 
35 Este Conselho é a máxima autoridade nacional de planeamento e desempenha o papel de 

organismo assessor do Governo em todos os aspetos relacionados com o desenvolvimento 

económico e social do país. Para consegui-lo, coordena e orienta os organismos encarregados 

pela direção económica e social no Governo, através do estudo e aprovação de documentos 

sobre o desenvolvimento de políticas gerais. Atua sob a direção do presidente e está integrado 

por todos os Ministros, o Diretor do Departamento Administrativo da Presidência da República, o 

Diretor do Departamento Nacional de Planeamento, e o Diretor do Departamento Administrativo 

de Ciência, Tecnologia e Inovação – Colciencias. 
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emigração36. Esta mudança radical de atitude respondeu à 

combinação de dois fatores, que obrigaram o Estado a encarar, de 

forma séria, a necessidade de regular as migrações: a 

intensificação do fluxo de colombianos para o exterior e a mudança 

do modelo económico. Nenhum dos dois aconteceu de surpresa e 

num primeiro momento não pareciam exigir o desenvolvimento de 

uma política migratória. No entanto, com a passagem do tempo, e 

a intensificação das suas consequências, foi exigido às autoridades 

a preparação de uma resposta adequada. 

De facto, se bem que desde os anos cinquenta a emigração 

converteu-se numa constante, o seu ritmo cresceu de forma 

exponencial na última década do século. Assim, se entre 1980 e 

1990 a população colombiana no estrangeiro aumentou 27,5%, 

entre 1990 e 2000 aumentou 70%37. A magnitude deste 

fenómeno, que demonstra uma importante perda de capital social, 

exigiu que as autoridades nacionais se interessassem, finalmente, 

pelo destino dos emigrantes. Por outra parte, o modelo de 

desenvolvimento adotado vinte anos atrás exigia a aprovação de 

um regulamento para facilitar determinados fluxos da população. 

Vale a pena parar um pouco neste segundo fator, para 

compreender a sua magnitude.  

Ao longo da década de noventa do século XX, a Colômbia 

entrou num processo de transformação do seu modelo económico, 

através de reformas legais e incentivos fiscais, com o objetivo de 

adotar os postulados neoliberais exigidos pelas instâncias 

internacionais38. Desta forma, a economia desregulou-se, os 

serviços públicos foram privatizados, o mercado de trabalho 

tornou-se mais flexível e os direitos de propriedade viram as suas 

garantias reforçadas39. Estas mudanças permitiram a aprovação da 

proposta de desenvolvimento apresentada pelo presidente Álvaro 

 

36 Em 1994, através do Documento Conpes 2706, foi realizado um primeiro plano para regular de 

forma abrangente a imigração, que não chegou a ser posto em prática. 
37 CÁRDENAS M., e MEJÍA, L., Op. Cit. pág. 8.  
38 EDWARS, S., e STEINER, R., La Revolución Incompleta: las reformas de Gaviria. Bogotá, Norma, 

2008. 
39 LEMAITRE RIPOLL, J., (Comp.) Derechos enterrados. Comunidades étnicas y campesinas en 

Colombia, nueve casos de estudio. Bogotá, Colección CIJUS - Universidad de los Andes, 2010, pág. 

7. 
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Uribe (2002-2010) e ratificada pelo seu sucessor, Juan Manuel 

Santos (2010-2014). 

Este modelo, consagrado nos planos de desenvolvimento 

apresentados pelos dois mandatários40, assenta em dois pilares: 

nas indústrias extrativas de recursos naturais - tanto agrícolas 

como mineiras- e no investimento estrangeiro. Com os recursos 

conseguidos, pretende-se financiar tanto os projetos extrativos, 

como as obras de infraestrutura que o país necessita para 

transportar as matérias-primas para os mercados internacionais41. 

Para facilitar a entrada e permanência destes capitais, o país 

entrou num processo de negociação e assinatura de vários acordos 

relacionados com a proteção do investimento estrangeiro, 

integrados em tratados de livre comércio ou em instrumentos 

independentes42.  

O desenvolvimento deste modelo necessita da aprovação de 

medidas destinadas a facilitar a entrada e permanência no país de 

investidores estrangeiros, empresas multinacionais e imigrantes 

com qualificações profissionais elevadas, bem como a criação de 

vínculos com os colombianos residentes no exterior dotados de 

conhecimentos, competências profissionais e capitais que poderiam 

ser usados em benefício do crescimento do país43. Assim, a criação 

de uma política pública abrangente, que aborda tanto a imigração 

como a emigração, tornou-se imperativa.  

 

40 Os planos nacionais de desenvolvimento são base das políticas governamentais formuladas 

pelo Presidente da República, através da sua equipa de Governo. Recolhem, portanto, os temas 

e as propostas expostos durante a sua campanha eleitoral.  
41 SÁNCHEZ MOJICA, B., URUEÑA HERNÁNDEZ, R., Derechos Humanos, Desplazamiento forzado 

y desarrollo económico en Colombia: Una mirada a partir del impacto del Derecho internacional 

en la política local. Seminario en Latinoamérica de teoría constitucional y política. Derechos 

Humanos: Posibilidades teóricas y retos prácticos. Buenos Aires, Libraria. Na imprensa. 
42 Em setembro de 2013 estão operacionais os TLCs com México, Chile, MERCOSUL, Salvador, 

Guatemala, Honduras, Estados Unidos e Canadá. Foi assinado e está em processo de ratificação. 

o acordo com a União Europeia e encontram-se em processo de negociação tratados com a 

Turquia, a Costa Rica, o Panamá e Israel. Todos estes acordos contêm capítulos relativos à 

proteção do investimento estrangeiro. Além disso, foram assinados acordos específicos de 

proteção ao investimento estrangeiro com a Espanha, a Suíça, o Peru, a China, a Índia, o Reino 

Unido, Singapura e a Coreia do Sul, e estão em processo de negociação outros dois com o Japão 

e os países EFTA. 
43 DNP-Departamento Nacional de Planeamento (2010), Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Prosperidad para todos. Bogotá, DNP, pág. 124. 
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O Documento Conpes 3603 foi o instrumento através do qual 

foram estabelecidos os fundamentos da política necessária44. Este 

instrumento começa por reconhecer a necessidade de abordar as 

migrações a partir de uma abordagem abrangente que reconheça 

tanto a diversidade de dimensões deste fenómeno, como os seus 

vínculos com o desenvolvimento. As ações fragmentadas que 

foram realizadas até agora deviam, portanto, ser reformuladas 

para permitir fazer dos fluxos migratórios um fator para o 

crescimento do país. Isto mediante o desenvolvimento de 

estratégias que permitam melhorar o nível de vida dos 

colombianos no exterior e aproveitar os conhecimentos, 

competências e recursos que adquiriram para impulsionar os 

processos económicos, académicos e sociais que acontecem no 

território nacional. Da mesma forma, é assinalada a necessidade 

de reformular o sistema de imigração para tornar o país mais 

atraente para os investidores estrangeiros, profissionais e técnicos 

altamente qualificados. 

A partir desta análise, o documento propõe o 

desenvolvimento de uma política migratória integrada, e portanto, 

plenamente coerente, com a política de relações exteriores do país, 

desenhada a partir de uma abordagem de direitos humanos que 

coloque a proteção dos direitos do migrante como centro da 

atuação do Estado. Esta política deveria perseguir, a longo prazo, 

quatro objetivos: 

1. A defesa, proteção e garantia dos direitos dos 

imigrantes e emigrantes. 

2. Reforçar a transferência de capacidades para o país 

dos colombianos com um elevado capital humano, 

bem como a manutenção e a ampliação de 

oportunidades de formação para os colombianos no 

exterior e para os estrangeiros no país. 

3. A garantia de uma oferta de serviços estatais 

permanente, suficiente e efetiva para os colombianos 

 

44 Os Documentos Conpes são instrumentos de política pública emitidos pelo Conselho 

Nacional de Política Económica e Social, responsáveis pelo desenvolvimento de diretrizes 

gerais de formulação, implementação e acompanhamento de uma área de atuação do 

Estado, a partir das suas obrigações legais. Ao não serem obrigatórias, muitas vezes não são 

postas em prática. 
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no exterior e para os estrangeiros na Colômbia, tendo 

em conta as mudanças permanentes da dinâmica 

migratória; e 

4. A aposta por uma migração regular de acordo com a 

normatividade internacional45. 

Para atingir estes objetivos é delineado um plano de ação 

abrangente que implica a revisão dos enquadramentos institucional 

e normativo existentes até ao momento. Em particular é sugerida 

a aprovação de medidas para entrar em contacto com os 

colombianos no exterior, incentivar a sua participação na tomada 

de decisões que os afetam e garantir o seu bem-estar em aspetos 

tão variados como a entrada no mercado de trabalho, o acesso à 

educação e o vínculo ao sistema nacional de segurança social. A 

homologação dos diplomas universitários obtidos no exterior, para 

facilitar o regresso dos profissionais e o aproveitamento dos seus 

conhecimentos, é também um elemento a desenvolver. Além 

destes pontos, aposta-se pelo desenvolvimento de uma estratégia 

de aproveitamento produtivo das remessas e pela revisão do 

sistema de vistos para facilitar a entrada das famílias dos 

investidores e dos trabalhadores temporários. Finalmente propõe-

se melhorar as estratégias de prevenção e luta contra os crimes de 

tráfico de pessoas, para melhorar a segurança dos migrantes. 

4.2. A estrutura da política migratória colombiana: 

Em construção 

O plano ambicioso para o desenvolvimento de uma política 

migratória global no Documento Conpes 3603 apenas foi 

parcialmente implementado. Sendo um instrumento não 

vinculativo necessita que as suas propostas sejam recolhidas por 

normas juridicamente obrigatórias para ser levado à prática. Num 

cenário ideal, uma lei única, aprovada pelo Congresso da 

República, teria dedicado pelo menos os elementos básicos da 

proposta, dotando-a de obrigatoriedade e estabelecendo os 

recursos para financiá-la. No entanto, isso não aconteceu. Aspetos 

específicos do plano de ação foram adotados através de várias 

 

45 CONPES- Conselho de Política Económica e Social Documento 3606: Política Integral Migratoria 

Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2009, pág. 53. 
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normas e programas, enquanto outros permanecem à espera de 

ser desenvolvidos. Pode-se dizer, portanto, que a política 

migratória colombiana está em processo de construção e ainda à 

procura da sua abordagem de direitos. 

O processo de transformação experimentado pelas normas e 

pelas instituições relacionado com a gestão dos fluxos de 

população é apresentado ao longo desta secção. Para facilitar a 

sua compreensão optou-se por expor, no início de cada ponto, a 

situação prévia à proposta contida no Conpes de 2009 e, em 

seguida, apresentar as mudanças introduzidas, tanto a nível 

institucional como normativo. 

4.2.1 Transformações no enquadramento 

institucional 

O Ministério das Relações Exteriores é a principal autoridade 

em matéria migratória. É da sua responsabilidade o 

desenvolvimento, implementação e monitorização das medidas 

relacionadas tanto com a imigração como com a emigração. 

Recentemente, dada a reduzida dimensão da migração na política 

nacional, exerceu esta função acompanhado apenas pelo DAS; 

responsável por controlar as entradas e as saídas do país, manter 

o registo e a documentação dos estrangeiros, bem como exercer a 

fiscalização. No entanto, na medida em que a migração começou a 

adquirir um peso específico nos interesses do Estado várias 

entidades nacionais assumiram competências nesta matéria. 

Assim, por exemplo, o Ministério de Educação assumiu a tarefa de 

promover o vínculo dos migrantes ao sistema educativo e de 

facilitar a homologação dos seus diplomas, o Ministério da 

Habitação encarregou-se de desenvolver mecanismos para 

canalizar as remessas para a aquisição e melhoria de habitações, 

também o Ministério da Proteção Social foi orientado para 

desenvolver instrumentos de acesso aos mecanismos de proteção 

social de imigrantes e de colombianos no exterior. 

A coordenação destas funções correspondeu à Comissão 

Nacional Intersectorial de Migração criada em 2003, através do 
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Decreto 123946. Esta instância foi concebida com o objetivo 

ambicioso de identificar as necessidades da população colombiana 

no exterior, bem como os padrões da migração desejável para o 

país e a partir destes dados sugerir as pautas para fixação e 

coordenação da política migratória a partir de uma perspetiva 

abrangente. No entanto, durante os primeiros anos o seu papel foi 

praticamente irrelevante.  

A reforma deste mecanismo de coordenação, tendo em vista 

o seu fortalecimento, representou a primeira das mudanças 

introduzidas no enquadramento institucional. A lei 1465 de 2011, 

sem substituí-lo, alargou-o mediante a criação do Sistema Nacional 

de Migrações. Concebido como uma ampla rede de instituições 

públicas e organizações da sociedade civil, o sistema é apresentado 

como uma instância de apoio ao Governo em geral, e ao Ministério 

das Relações Exteriores em particular, no desenho e aplicação da 

política migratória. Através deste mecanismo pretende-se, além de 

reforçar as funções da Comissão, abrir um espaço para a 

participação da população migrante na tomada de decisões que os 

afetem. 

Trata-se, no entanto, de uma tentativa fracassada, já que a 

norma apresenta grandes lacunas que impedem que este sistema 

cumpra as funções para as quais foi criado. A primeira, e a mais 

grave, é que a lei não estabelece de forma clara a sua 

configuração. Limita-se a assinalar que será integrada pela 

Comissão Intersectorial de Migrações, bem como por “todas as 

entidades estatais e governamentais cujas funções e objetivos 

tenham relação direta com os temas relacionados com a migração 

e imigração na Colômbia”47. Esta fórmula é tão vaga que não 

permite identificar, com um mínimo de precisão, os restantes 

integrantes do sistema.  

Em segundo lugar, durante a criação do Comité Nacional da 

Sociedade Civil, como espaço para a participação da população 

 

46 É composta pelos Ministérios do Interior, Justiça, Relações Exteriores, Defesa, Proteção Social, 

Comércio, Indústria e Turismo; o Departamento Nacional de Planeamento, o Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo e Estudos Técnicos no Exterior, o Instituto Colombiano para o 

Fomento da Educação Superior e a Direção de Assuntos Consulares e Comunidades Colombianas 

no Exterior do Ministério das Relações Exteriores. 
47 Artigo 5, Lei 1465 de 2011. 
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migrante na criação das políticas, não é indicada a forma como 

esta entidade deve ser composta, nem fornece dados sobre o seu 

funcionamento ou financiamento. Apenas menciona a sua 

existência, ao mesmo tempo que estabelece que haverá um 

representante perante a Comissão Intersectorial de Migrações. 

Com o mesmo grau de ambiguidade assinala que o Governo criará 

espaços adicionais de participação dos colombianos no exterior, 

sem necessitar de um tipo de medida48. Neste ponto, é necessário 

referir, que em ambos os casos a participação que se procura é a 

dos colombianos no exterior, a população estrangeira no país não 

tem esta opção. 

As funções atribuídas ao Sistema respondem, parcialmente, 

às propostas feitas pelo Documento Conpes 3603 para abordar a 

gestão inadequada das migrações. Assim, algumas das suas 

tarefas passam por identificar as necessidades e os interesses dos 

colombianos no exterior e das suas famílias, fortalecer os canais de 

comunicação entre as autoridades nacionais e os emigrantes e 

reforçar os mecanismos existentes para melhorar a qualidade de 

vida destas pessoas. Deve igualmente promover o vínculo e a 

articulação da política global migratória aos planos de 

desenvolvimento nacional, regional e local, e encontrar 

mecanismos que permitam a integração social dos imigrantes49.  

Estas funções devem ser executadas de forma coerente com 

os princípios orientadores que a norma determina, e que são 

reflexo dos estabelecidos pelo Documento Conpes. Trata-se do 

respeito integral dos direitos humanos dos migrantes e das suas 

famílias, a procura de mecanismos de cooperação internacional 

para criação de um sistema ordenado e que salvaguarde a 

mobilidade humana, e a conceção do migrante como um fator de 

desenvolvimento nacional, regional e internacional50. No entanto, a 

lei não dá às instituições e às organizações relacionadas com esta 

rede mecanismos ou recursos para cumprir essas tarefas. Esta 

ausência representa a terceira lacuna, que impede que o Sistema 

se torne realmente operacional. 

 

48 Artigo 7, Lei 1465 de 2011. 
49 Artigo 4, Lei 1465 de 2011. 
50 Artigo 3, Lei 1465 de 2011. 
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É de esperar que, através de um decreto, seja regulada tanto 

a composição do sistema, como a do Comité, e determinados com 

exatidão os mecanismos de participação dos emigrantes. No 

entanto, três anos depois da criação do sistema, o Governo ainda 

não elaborou esta norma. 

Em contraste com esta primeira transformação fracassada, a 

segunda reforma do enquadramento institucional revelou-se não 

apenas um sucesso, mas também determinante no processo de 

construção da política migratória nacional. Trata-se da substituição 

do DAS em 2011, como entidade responsável pelo controlo e 

fiscalização do fluxo migratório. Esta entidade desapareceu, para 

dar lugar a outra de natureza mais técnica, vinculada ao Ministério 

das Relações Exteriores: a Unidade Administrativa Especial 

Migração Colômbia (doravante Migração Colômbia)51. Esta 

mudança representou uma declaração de princípios em torno da 

qual se destinava que fosse a gestão da mobilidade humana por 

parte das autoridades colombianas. Na verdade, o DAS foi uma 

das entidades mais poderosas e obscuras do país. Responsável 

pela política de inteligência da nação tinha a seu cargo os serviços 

de espionagem e de contraespionagem. Depois de vários 

escândalos de corrupção e violação dos direitos humanos o 

Governo Nacional ordenou o seu desmantelamento e a distribuição 

das suas funções entre novas entidades52. 

A criação da Migração Colômbia representou uma importante 

transformação na forma como as migrações são geridas no país. A 

nova entidade, com recursos e com um perfil técnico especializado 

é apresentada como um instrumento indispensável para o 

desenvolvimento de uma política migratória moderna, 

transparente e baseada no respeito pelo migrante. Às funções de 

controlo e de registo, desempenhadas pelo seu antecessor, são 

somadas as de desenhar e gerir um sistema de informação 

relacionado com as entradas e as saídas do país que permita 

oferecer dados atualizados e de confiança às entidades 

responsáveis pela tomada de decisões.  

 

51 Decreto 40672 de 2011. 
52 Decreto-lei 4057 de 31 de outubro de 2011. 
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Devemos reconhecer que a nova entidade levou a sério o 

compromisso de ser o porta-voz da nova abordagem na gestão da 

migração. Desde fevereiro de 2012 que publica mensalmente um 

boletim com informação estatística sobre os fluxos de população 

desde e para o país53. Da mesma forma, reviu e simplificou os 

trâmites necessários para a expedição do documento de identidade 

dos estrangeiros e desenvolveu um plano ambicioso para a criação 

de infraestruturas destinadas ao apoio dos migrantes. Os Centros 

Facilitadores de Serviços Migratórios são o resultado deste esforço. 

Estes espaços dedicam-se ao apoio dos cidadãos, e têm como 

objetivo facilitar a documentação migratória. Até ao momento 

foram construídos 27 ao longo de todo o país54. A sua criação e 

implementação constituiu um importante passo na tarefa de tornar 

o país mais atrativo para a imigração, simplificando o processo de 

registo e identificação.  

Provavelmente, o maior desafio que a nova entidade já 

enfrentou foi a mudança de mentalidade dos seus próprios 

colaboradores. A maior parte destes vinha do extinto DAS55, assim, 

apesar da mudança de normas e de estruturas, a sua aproximação 

às migrações era feita a partir de uma perspetiva de segurança 

nacional. A direção da entidade, consciente deste ponto, dedicou 

tempo e recursos à formação do seu pessoal através de cursos e 

de workshops onde o tema dos direitos humanos teve um lugar 

importante, da mesma forma que a aquisição das competências 

necessárias para oferecer ao migrante um tratamento 

respeitador56. É provável, no entanto, que ainda seja longo o 

caminho a percorrer para substituir a perceção do migrante como 

ameaça, por uma visão que o veja como um sujeito de direitos e 

fator de desenvolvimento. 

 

53 Disponível na página http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/banco-de-

documentos/boletins-migratórios/category/13-boletin-migratório.html Consultada a 6 de janeiro 

de 2014. 
54 MIGRACIÓN COLOMBIA (Informe de Gestión, 2012. Construyendo las bases de la nueva 

autoridad migratoria Bogotá, Migración Colombia, 2013, pág. 50. 
55 Ibidem, pág. 10. 
56 Ibidem, pág. 30. 

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/banco-de-documentos/boletines-migratorios/category/13-boletin-migratorio.html
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/banco-de-documentos/boletines-migratorios/category/13-boletin-migratorio.html
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4.2.2 Transformações no enquadramento 

normativo 

4.2.2.1 A regulação da imigração 

Tradicionalmente, a regulação da imigração na Colômbia foi 

feita através de decretos. Estas normas foram criadas pelo 

Governo Nacional para estabelecer os requisitos e as condições 

relativos à entrada e permanência de estrangeiros no território 

nacional, bem como as sanções para os não nacionais que violem 

estas disposições. Este tipo de normas não reconhece direitos aos 

estrangeiros, limita-se a estabelecer procedimentos e condições 

para a concessão e renovação dos vistos e das autorizações de 

residência e trabalho, bem como para o seu cancelamento. 

Depois do Documento Conpes 3603 de 2009 podia-se pensar 

que, para garantir os direitos dos imigrantes, a regulação deste 

fenómeno representaria uma mudança através do 

desenvolvimento de um estatuto que reconhecesse direitos a estas 

pessoas e estabelecesse mecanismos para facilitar a sua 

integração na economia e na sociedade colombiana. No entanto, 

esta mudança não aconteceu. A regulação da imigração é regulada 

pelo Decreto 834 de 2013, norma que se limita à tradição, no 

sentido de estabelecer apenas o sistema de vistos e as 

autorizações de residência e trabalho, as condições de 

permanência no país, o sistema de controlo dos estrangeiros por 

parte da autoridade migratória, bem como o tipo e quantidade de 

sanções como consequência da violação dos procedimentos que 

estabelece. 

Não se trata, portanto, do esperado sistema de direitos dos 

migrantes. À primeira vista, a nova norma representa mais um 

passo no esforço para simplificar o sistema de vistos, iniciado há 

alguns anos, bem como facilitar a entrada no país de investidores e 

pessoal vinculado a empresas multinacionais, principalmente os 

procedentes de Estados com os quais a Colômbia assinou tratados 

de livre comércio ou de proteção ao investimento estrangeiro57. No 

entanto, uma análise um pouco mais profunda do seu conteúdo 

 

57 Artigo 6, Decreto 834 de 2013. 
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revela que introduz uma transformação importante no sistema das 

migrações. 

Na verdade, a norma, que o precedeu, o Decreto 4000 de 

2004, estabelecia um sistema de imigração planeado, no qual a 

entrada de estrangeiros no país dependia das “necessidades 

sociais, demográficas, económicas, científicas, culturais, de 

segurança, de ordem pública, sanitárias, entre outras, para o 

Estado colombiano”58. Ou seja, estabelecia casos de entrada 

preferencial para pessoas dotadas de conhecimentos, 

competências ou recursos que o país necessitaria para o seu 

desenvolvimento. Também limitava a entrada de pessoas que 

pudessem comprometer o emprego dos nacionais ou criar 

problemas económicos, políticos ou sociais59. O Decreto 834 de 

2013 eliminou estas limitações, estabelecendo um sistema aberto 

de entrada para os trabalhadores estrangeiros. Isto foi possível 

porque pouco tempo antes, a lei 1429 de 2010 modificou o Código 

Substantivo Laboral eliminando os limites à contratação de 

estrangeiros por parte dos empregadores nacionais60. No entanto, 

nem o decreto nem a lei que o precedeu tomam medidas para 

garantir os direitos dos trabalhadores estrangeiros. É uma lacuna 

importante, pois o Tribunal Interamericano assinalou a 

vulnerabilidade na qual costumam estar estas pessoas, ao mesmo 

tempo que pediu aos Estados que tomassem as medidas 

adequadas para os proteger61. Uma política baseada numa 

abordagem de direitos deve ser tomada em conta desta 

recomendação, mas isso não aconteceu na Colômbia. 

Agora bem, a simplificação do procedimento para a entrada 

no país não deve ser confundida com um relaxamento dos 

controlos. Pelo contrário, o novo decreto amplia, em relação à 

norma que o precedeu, as obrigações de empregadores, 

 

58 Artigo 3, Decreto 4000 de 2004. 
59 Artigo 4 Decreto 4000 de 2004. 
60 Artigo 65, Lei 1429 de 2010. Antes desta reforma apenas 10% dos trabalhadores podia ter esta 

origem, cifra que aumentava para 20% nos casos em que a sua presença fosse necessária para o 

desenvolvimento de trabalhos técnicos e especializados. A variação desta proporção necessitava 

de uma autorização especial e temporal por parte do Ministério de Trabalho. 
61 Corte IDH Opinião consultiva Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados de 

17 de setembro de 2003, par. 104 e 112-118 
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instituições académicas e restantes entidades nas quais os 

estrangeiros desenvolvem algum tipo de atividade, de informar a 

Migração Colômbia sobre a sua situação62. Também aumenta as 

causas de inadmissão ao território nacional, acrescentando a 

rejeição por razões de soberania e segurança nacional63. A 

Migração Colômbia é a entidade responsável por esta decisão, 

contra a qual não é possível um recurso64. Esta entidade é também 

a responsável por executar as sanções de deportação e expulsão, 

cujo sistema continua sujeito à regulação prévia da lei 146565, que 

estabelece amplos espaços ao critério da autoridade migratória. 

4.2.2.2. A regulação da emigração 

A emigração foi, ao longo da história da Colômbia, alvo de 

uma atenção ainda menor do que a imigração. Como 

consequência, até os primeiros anos deste século, as disposições 

normativas em relação a este tema limitavam-se à regulação do 

serviço consular e ao apoio prestado aos colombianos no exterior. 

As leis 76 de 1993 e 991 de 2005, ocupam-se desta tarefa ao 

estabelecer a obrigação dos consulados em ter pessoal 

especializado para a assistência e orientação jurídico-social em 

cidades onde exista uma população colombiana superior a 10.000 

pessoas. Estes profissionais devem ser responsáveis pela 

promoção dos direitos humanos destas pessoas, principalmente os 

relacionados com o devido processo, bem como oferecer-lhes um 

serviço de consultoria e apoio em relação a situações de privação 

de liberdade, discriminação e abuso em temas laborais. Devem, 

também, lidar com a localização de colombianos desaparecidos, 

bem como a defesa dos interesses dos menores de idade e das 

pessoas com deficiência66. Como ferramenta para o 

desenvolvimento destas funções foi criado um fundo que fornece 

os recursos para financiar estas atividades67.  

 

62 Capítulo IV, Decreto 834 de 2013. 
63 Artigo 28, Decreto 834 de 2013. 
64 Artigo 29, Decreto 834 de 2013. 
65 Capítulos II e III, Decreto 4000 de 2004. 
66 Artigo 3, Lei 76 de 1993. 
67 Artigo 4, Lei 76 de 1993. 
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Este esquema de apoio foi reforçado, nos primeiros anos do 

século XXI, através de diferentes medidas adotadas na sua maior 

parte pelo Ministério das Relações Exteriores, com o objetivo de 

estabelecer contacto com os emigrantes e colocar ao seu dispor 

um conjunto de serviços que reforçassem a relação com o país. 

Assim em 2003 e em 2007, respetivamente, foram criados os 

programas “Colômbia Une-nos” e “Plano Comunidade”, destinados 

a reforçar os laços entre os colombianos exilados e as autoridades 

nacionais. Da mesma forma, foi desenhada uma estratégia de 

feiras imobiliárias através de vários dos consulados para promover 

a utilização das remessas na aquisição de residências no território 

colombiano. Também, em coordenação com o Instituto de Seguros 

Sociais, foi criado o programa “Colombiano Seguro no Exterior”, 

para abrir a opção de adesão ao sistema de segurança social em 

relação às pensões. Adicionalmente o Ministério de Educação, em 

conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem -instituto 

responsável pela educação técnica- desenhou programas de 

formação on-line e desenvolveu medidas para facilitar a 

homologação dos diplomas obtidos em centros estrangeiros68. 

Agora bem, é importante referir que, apesar da sua 

diversidade, estas iniciativas tiveram um denominador comum. 

Com exceção da assistência consular, nenhuma reconhece ou 

garante direitos; limitam-se a facilitar o acesso a serviços ou a 

bens públicos69. O seu desenho e aplicação respondem a uma 

lógica que vê o emigrante como um utilizador e não como um 

detentor de direitos. A formulação do plano contido no Documento 

Conpes 3603 não modificou esta situação. Embora os programas e 

as iniciativas para a população residente no exterior tenham sido 

reestruturados, estas mudanças não incorporaram uma 

abordagem de direitos.  

Os emigrantes ainda não são encarados como detentores de 

direitos. Prova disso é a ausência de um estatuto que reconheça os 

 

68 CONPES- Conselho de Política Económica e Social Documento 3606: Política Integral Migratoria  

Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2009, pág. 9-16. 
69 A assistência consular nos casos de privação da liberdade representa um direito do estrangeiro, 

diretamente vinculado ao devido processo. Assim foi reconhecido pela Corte Internacional de 

Justiça na sentença do caso México vs United States of America, formally Avena and Other 

Mexican Nationals, de 31 de março de 2004.  
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seus direitos, bem como as formas de os tornar efetivos. A ação do 

estado tem-se concentrado em centralizar os serviços através do 

programa “A Colômbia une-nos”, sem que isso signifique uma 

melhoria na quantidade ou na qualidade da oferta. Além disso, a 

esta iniciativa foram atribuídas mais duas tarefas: a promoção da 

migração ordenada e o apoio aos processos de regresso70.  

A primeira das novas tarefas implica que através deste 

programa sejam geridos os acordos internacionais subscritos pela 

Colômbia tanto em matéria de migrações laborais71, como de 

combate ao crime do tráfico de seres humanos72. No 

desenvolvimento desta função executa trabalhos de 

acompanhamento e difusão dos programas que, a partir do 

Ministério das Relações Exteriores, são lançados para o 

cumprimento destas obrigações internacionais73.  

Em relação ao regresso foi desenvolvido, num primeiro 

momento, um programa simples que se centrava em dar 

assistência às pessoas em situações de vulnerabilidade que 

regressavam ao país e orientação nos processos de inserção 

laboral aos retornados de uma forma geral. Esta pequena iniciativa 

está a ser modificada, uma vez que a lei 1565 de 2012 estabelece 

um novo e ambicioso esquema para o regresso que ultrapassa a 

visão assistencialista tratada até ao momento. Por um lado, 

procura incentivar o regresso dos colombianos que adquiriram 

conhecimentos, competências profissionais ou recursos que 

possam ser úteis para o crescimento económico e social do país. 

 

70 A informação sobre o programa “Colombia nos une” está disponível na página 

http://www.redescolombia.org/. Consultada a 6 de janeiro de 2014. 
71 A Colômbia subscreveu alguns tratados bilaterais mediante os quais são estabelecidas as 

condições para a gestão de uma migração laboral ordenada. Assim, por exemplo, em 2000 

celebrou um acordo com o Equador e um ano depois outro com Espanha. Também é parte da 

organização regional Comunidade Andina (CAN), que aprovou normas em relação a esta matéria 
72 A Colômbia faz parte do Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir e sancionar o tráfico de 

pessoas, principalmente de mulheres e de crianças, que complementa a Convenção das Nações 

Unidas contra a delinquência organizada transnacional, adotado em Palermo em 2000. 
73 Em relação a esta matéria, por exemplo, este ministério subscreveu com a OIM um acordo de 

cooperação técnica e financeira, através do qual foi criado um programa de assistência às vítimas 

de tráfico que envolve o regresso ao local de origem, segurança, alojamento, assistência médica, 

psicológica e material, bem como informação e aconselhamento jurídico em relação aos direitos 

e aos procedimentos legais. Além disso, a Migração Colômbia, tem desenvolvido alianças 

multilaterais para a luta contra este delito. 
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Por outro, pretende facilitar o regresso dos que abandonaram o 

território nacional no seguimento de um conflito armado, 

reconhecendo a sua qualidade de vítimas e o seu direito a serem 

plenamente restituídos74. Também mantém uma linha de apoio a 

quem regresse deportado ou numa situação vulnerável. No 

entanto, este plano mais complexo ainda está em fase de 

implementação, enquanto o governo aprova um decreto que 

permita pôr as suas disposições em prática.  

5. A REGULAÇÃO DA MIGRAÇÃO NA COLÔMBIA: ONDE 

ESTÁ A ABORDAGEM DE DIREITOS? 

A política migratória colombiana foi anunciada como um 

sistema de gestão da mobilidade humana construído a partir de 

uma abordagem de direitos humanos. No entanto, a análise 

desenvolvida ao longo deste texto revela que esta afirmação ainda 

está longe de ser alcançada. As normas e as instituições novas, 

criadas depois de 2011, gerem efetivamente uma linguagem de 

direitos, mas a sua garantia não parece constituir um dos objetivos 

centrais do sistema que integram. Este, pelo contrário, priorizou o 

apoio às dimensões do fenómeno migratório necessárias para o 

desenvolvimento do modelo económico adotado pelo país, 

negligenciando a proteção dos migrantes, aos quais parece ver 

mais como fatores de crescimento, do que como detentores de 

direitos. 

A ausência de um estatuto do migrante é particularmente 

reveladora. O país não tem, quase cinco anos depois da aprovação 

do Documento Conpes 3603, uma lei aprovada pelo legislador 

onde sejam consagrados os direitos dos imigrantes e emigrantes, 

bem como a forma de implementá-los. Além disso, as normas que 

atualmente regulam a entrada e saída de pessoas no território 

nacional apresentam falhas em matéria de reconhecimento e 

proteção de direitos. O decreto 834 de 2013, no qual o sistema de 

estrangeiros é estabelecido, cria espaços ao critério da Migração 

Colômbia em relação às sanções de expulsão e deportação que são 

problemáticas no devido processo e às obrigações estabelecidas 

 

74 Este tipo de regresso enquadra-se na política de apoio e restituição abrangente das vítimas do 

conflito armado estruturada em torno da lei 1448 de 2011. 
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pelo princípio de non refoulement. A decisão é deixada nas mãos 

de uma autoridade administrativa sem serem estabelecidas as 

garantias necessárias para assegurar que o migrante tem direito a 

um recurso efetivo para a revisão do seu caso. Por outro lado, não 

são estabelecidos mecanismos para obrigar a agência estatal a 

confirmar o risco envolvido para a vida e para a integridade do 

expulsado ou deportado para o país de origem. 

Esta mesma norma, em conjunto com a lei 1429 de 2010, 

abre as portas do mercado de trabalho nacional aos trabalhadores 

estrangeiros. Mas ao fazer isso, negligencia completamente o 

reconhecimento dos direitos destas pessoas, apesar de a partir de 

organismos internacionais serem avisados sobre a sua 

vulnerabilidade. Esta lacuna não é acidental. Responde à perceção 

do migrante como um simples fator para o desenvolvimento do 

modelo económico escolhido pelo país. Algo semelhante acontece 

com a regulação da emigração, centrada em oferecer serviços e 

não em garantir direitos. 

A falta de canais claros para a participação dos migrantes nos 

processos de tomada de decisões públicas que lhes dizem respeito 

constitui mais um argumento a sustentar a ausência de uma 

abordagem de direitos nesta política. Embora a lei 1465 de 2011 

crie oportunidades para os emigrantes colombianos, não 

estabelece os mecanismos necessários para implementá-los. Por 

outra parte, nem esta norma nem qualquer outra lida com a 

intervenção aos imigrantes. 

É verdade que a nova política representa uma melhoria em 

relação ao regulamento anterior, principalmente no que diz 

respeito à transparência da gestão e à prestação de contas. A 

criação e consolidação da Migração Colômbia como entidade 

técnica responsável pela gestão e controlo dos fluxos migratórios 

representou um passo fundamental nessa direção. Da mesma 

forma, o trabalho desenvolvido por este organismo foi importante 

para melhorar a qualidade do tratamento que os viajantes 

recebem. No entanto, estas transformações não têm a força 

suficiente para que se possa falar de uma abordagem de direitos 

na política migratória colombiana. Para que isso aconteça, é 

necessário, em primeiro lugar, a discussão e aprovação das 
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normas necessárias para reconhecer e garantir completamente os 

direitos dos migrantes. Mas também é necessário que o atual 

sistema de regulação seja reconsiderado, para que a proteção 

destas pessoas seja realmente um dos seus objetivos e não um 

slogan vazio.  

 

6. BIBLIOGRAFIA 

ACNUR- Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 

Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en 

la cooperación al desarrollo, Nova Iorque e Genebra, 2006. 

AYALA, G., BEMÚDEZ, S., MASÓN, A. e MÚRCIA, P. “Un Acercamiento 

al Actual Éxodo Colombiano al Exterior”, Colombia Internacional 

Nº 51, 2001. 

CÁRDENAS, M. e MEJÍA, L. Migraciones Internacionales en Colombia: 

¿Qué Sabemos? Bogotá: CEPAL, Documento de Trabajo Nº 30, 

setembro de 2006. 

CONPES-Conselho de Política Económica e Social (2009) Política 

Integral Migratoria  Bogotá: Departamento Nacional de 

Planeación. 2009 

DANE-Departamento Nacional de Estatística Boletín de prensa Nº 12. 

Producto interno bruto, 20013 

DAUVERGNE, C., “Sovereignty, Migration and the Rule of Law in 

Global Times” The Modern Law Review Limited, Vol. 67, Issue 4, 

julho 2004 

DOCQUIER, F e MARKFOUK, A “International migration by educational 

attainment (1990-2000)” Ozden, Ç e Schiff, M. (Eds.) 

International Migration, Remittances and the Brain Drain, 

Washington, World Bank- Palgrave Macmillan, 2006.  

DNP-Departamento Nacional de Planeamento (2010), Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Bogotá: DNP. 

EDWARS, S. e STEINER, R. La Revolución Incompleta: las reformas de 

Gaviria. Bogotá, Norma, 2008. 

LAUTERPACHT, E., e BETHLEHEM D. “El alcance y contenido del 

principio de no devolución: Opinião”, FELLER E., TÜRK V., e 

NICHOLSON, F., (Eds.) Protección de los Refugiados en el 

Derecho Internacional: Consultas Globales sobre Protección 

Internacional del ACNUR, Madrid, Icaria, 2010. 

LEMAITRE RIPOLL, J. (Comp.) Derechos enterrados. Comunidades 

étnicas y campesinas en Colombia, nueve casos de estudio. 

Bogotá, Colección CIJUS- Universidad de los Andes, 2010. 

MALAGÓN, M. “Radicalismo e inmigración” A.A.V.V. Historia del 

Derecho Público. Bogotá: Universidad Externado, na imprensa. 



 

299 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

MÁRMORA, L. “El desarrollo de la política de migraciones laborales en 

Colombia”  A.A.V.V. Migraciones Laborales 1. SENALDE – 

Ministerio de Trabajo, Proyecto P.N.U.D. / O.I.T. 1976. 

MARTÍN, R., SÁNCHEZ, B., VELÁSQUEZ, M. e VIDAL, R., “Políticas  

públicas sobre migración en Colombia” Chiarello, Leoinir 

(Coord.) Las Políticas Públicas sobre Migraciones y la Sociedad 

Civil en América Latina. Los casos de Argentina, Brasil, Colombia 

y México. Nova Iorque, Scalabrini International Migration 

Network, 2011. 

MARTÍNEZ, J. e VILA, M. Tendencias y patrones de la migración 

internacional en América latina y el Caribe. Bogotá: CEPAL, 

Notas de Población Nº 73, 2004. 

MEDINA, C. e POSSO C.M. “Colombian and South American 

Inmigrants in the United States of America: Education leves, 

Jobs qualifications and the decision of go back home” Drafts de 

Economia, Nº 572, 2009. 

MEJÍA OCHOA, W., Diseño y formulación operativa de una política 

integral de gestión migratoria laboral y las herramientas que 

permitan su desarrollo. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 2011. 

MIGRACIÓN COLOMBIA, Boletín Migratorio, diciembre de 2012. 

Bogotá: Migración Colombia, 2013 

MIGRACIÓN COLOMBIA, Informe de Gestión, 2012. Construyendo las 

bases de la nueva autoridad migratoria Bogotá: Migración 

Colombia, 2013. 

RAMÍREZ, C., ZULOAGA, M. e PERILLA, C., Perfil Migratorio de 

Colombia, 2010., Bogotá, Organización Internacional de las 

Migraciones, 2010 

RATHA, D. e SHAW W., “South-South Migration and Remittances”, 

World Bank Working Paper No. 102, The World Bank, 

Washington D.C, 2007 

SÁNCHEZ MOJICA, B, “Cuando los derechos son la jaula. Trasplante 

rígido del soft law para la gestión del desplazamiento forzado”, 

Revista de Estudios Políticos, Nº 35, 2009. 

SÁNCHEZ MOJICA, B. “Niños en la frontera. El papel de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los 

derechos de los menores migrantes en situación irregular.” 

Hendu Revista Latinoamericana de Derechos Humanos Vol. Nº 

1, 2012. 

SÁNCHEZ MOJICA, B. E. e URUEÑA, R. “Derechos Humanos, 

Desplazamiento forzado y desarrollo económico en Colombia: 

Una mirada a partir del impacto del Derecho internacional en la 

política local.” Seminario en Latinoamérica de teoría 



 

300 

A abordagem de direitos nas políticas migratórias 

constitucional y política. Derechos Humanos: Posibilidades 

teóricas y retos prácticos. Buenos Aires: Libraria, na imprensa. 

UNHCR Global Trends. Displacement. The New 21st challenge, 2013. 

Sentenças 

Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 Opinião Consultiva, Condición Jurídica y Derechos de los 

Migrantes Indocumentados, de 17 de setembro de 2003. 

 Opinião Consultiva, El Derecho a la Información sobre la 

Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 

Debido Proceso Legal, 1 de outubro de 1999. 

 Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la 

República Dominicana respecto República Dominicana. 

Medidas Provisionales, 18 de agosto de 2000. 

 Vélez Loor contra Panamá, 23 de novembro de 2003. 

Corte Internacional de Justiça, Mexico vs. United States of America, 

formally Avena and Other Mexican Nationals, 31 de março de 

2004 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos 

 Abdulaziz, Cabales, y Balkandali contra Reino Unido, 28 

de maio de 1985. 

 Üner contra Holanda, 18 de outubro de 2006.  

 

 

 



 

301 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

8 
 

 

A NAÇÃO NA REGIÃO:  

AS MIGRAÇÕES PARA A ARGENTINA NO 

CONTEXTO SUL-AMERICANO. UMA 

ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA E A PARTIR 

DOS DIREITOS HUMANOS 
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CONICET-UBA-UNSAM 

 

Resumo 

Neste trabalho será abordado, de uma forma breve, um panorama sobre 

as migrações internacionais na região da América do Sul sob o atual 

processo de “integração regional ”. A partir dos discursos, dos 

regulamentos legais e das políticas públicas dos governos dos países 

envolvidos nestes processos, iremos centrar-nos no caso da imigração 

intrarregional para a Argentina, que representa um exemplo particular 

sobre estas dinâmicas pela sua história e características. Com isto, 

pretende-se mostrar que nação e região são dois níveis de análise central 

na compreensão do lugar que os Estados-nacionais têm nos processos de 

transnacionalização e de migrações internacionais, principalmente em 

relação aos regulamentos sobre a migração e a sua ligação com os 

direitos humanos. Apesar de algumas mudanças positivas que se podem 

ver a nível regional na América do Sul, tal como acontece no caso 

argentino, os dispositivos discriminatórios herdados e presentes na 

construção das identidades nacionais persistem como obstáculos para o 

acesso dos imigrantes aos seus direitos fundamentais. 

 

1. FLUXOS MIGRATÓRIOS E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Podemos dizer que existem três grandes padrões migratórios 

na região latino-americana1. O primeiro corresponde à imigração 

do ultramar para a região, cuja intensidade diminuiu durante as 

 

1 MARTINEZ PIZARRO, M; VILLA, M. “Tendencias y patrones de la migración internacional en 

America Latina y Caribe.” Em: Notas de población nº 73, CEPAL, Santiago, Chile. 2001 
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últimas décadas do século XX, devido à não renovação das 

correntes históricas, dos movimentos de retorno e dos efeitos da 

mortalidade. O segundo padrão está relacionado com a emigração 

de latino-americanos com destino principal, os Estados Unidos e, 

em segundo lugar, a Europa, que foi o mais estudado no (auto) 

denominado Norte. O terceiro padrão, que é o mais importante 

para os objetivos deste trabalho, centra-se na migração 

intrarregional. Impulsionados por fatores estruturais e 

conjunturais, os países latino-americanos caracterizam-se pela 

enorme frequência das deslocações humanas através das 

fronteiras nacionais. Este fenómeno está fortemente enraizado na 

histórica da diversidade económica e social dos territórios da 

região. Isto porque, “facilitados pela proximidade geográfica e pela 

proximidade cultural, os fluxos migratórios intrarregionais dirigem-

se principalmente para os países cujas estruturas produtivas são 

mais favoráveis para a criação de emprego e que, de forma geral, 

conseguiram níveis superiores de equidade social”2.  

Na evolução deste padrão migratório tiveram influência tanto 

fatores do tipo estrutural como conjunturas específicas, de 

expansão e retração económica por um lado, e de contingências 

sociopolíticas por outro3. Entre estas últimas, podemos destacar os 

episódios de rutura e restauração das formas democráticas de 

governo que, como foi constatado em diversos estudos, afetaram a 

deslocação de exilados entre nações com fronteiras comuns4. 

Devido ao impacto, tanto do regresso da democracia em vários 

países da região como das crises económicas e dos subsequentes 

programas de reforma estrutural ao longo da década de 1980, o 

crescimento da migração intrarregional teve uma diminuição 

 

2 MARTÍNEZ PIZARRO E VILLA, 2001, pág. 67.  
3 PELLEGRINO, A “La movilidad internacional de fuerza de trabajo calificada entre países de 

América Latina y hacia los Estados Unidos”. Em: Notas de Población, año 21, Nº 57, Centro 

Latinoamericano de Demografía (CELADE). Santiago de Chile, Chile. 1993. 

PELLEGRINO, A “La migración internacional en América Latina”. Em: Notas de población, Nº 62, 

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Santiago de Chile, Chile. 1995. 

PELLEGRINO, A. Migrantes latinoamericanos: síntesis histórica y tendencias recientes. Universidad 

de la República/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) da Comisão 

Económica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), inédito. Montevideo, Uruguai. 2000. 
4 HALPERN, G. Etnicidad, inmigración y política. Representaciones y cultura política de exiliados 

paraguayos en Argentina. Editorial Prometeo. Buenos Aires. 2009. 
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evidente5. Ao mesmo tempo, houve uma significativa migração de 

regresso para alguns países tradicionalmente emissores de 

população como o Paraguai. No entanto, as origens e os destinos 

dos fluxos migratórios na América Latina, na sua maioria, não 

mudaram durante as décadas posteriores. Como os censos sobre a 

população e a habitação de 2010 em alguns países do 

subcontinente ainda não foram processados, não podemos fazer 

afirmações baseadas em estatísticas regionais para a última 

década. No entanto, quase dois terços dos latino-americanos, que 

em 1990 residiam em países da região diferentes aos do seu 

nascimento, estavam concentrados na Argentina e na Venezuela6. 

O primeiro destes países foi e continua a ser o destino tradicional 

de diversos contingentes de paraguaios, chilenos, bolivianos e 

uruguaios, cuja presença, atraídos pelas oportunidades de trabalho 

na agricultura, na indústria, na construção e nos serviços, tornou-

se mais visível à medida que foi diminuindo a imigração europeia7. 

Em relação a estas migrações, muitas vezes destaca-se o seu 

carácter económico. Por exemplo, os fluxos migratórios da Bolívia 

e do Paraguai para a Argentina, analisados num trabalho anterior8, 

mostram uma população heterogénea, que partilha algumas 

características comuns, como a motivação da emigração para a 

procura de melhores oportunidades de trabalho. De facto, de 

acordo com dados de 2002, os trabalhadores provenientes destes 

dois países representam os grupos que apresentam perfis de 

qualificações mais baixas e semelhantes entre si; existindo uma 

elevada predominância de qualificação operativa, que está 

relacionada com as eventuais condições de trabalho desfavoráveis 

dos imigrantes em relação à população argentina9. Homens 

 

5
 No conjunto da emigração intrarregional por volta de 1990, destaca-se a mobilidade dos 

colombianos, chilenos e paraguaios, no entanto, com exceção do Paraguai, o número de 

emigrados é inferior a 3% das populações dos países de origem. Um caso particular é o da 

emigração uruguaia para a Argentina. Ver MARTÍNEZ PIZARRO E VILLA, 2001.  
6 CEPAL-CELADE, em MARTÍNEZ PIZARRO E VILLA, Op. Cit., 2001:67.  
7 MARTÍNEZ PIZARRO E VILLA, Op. Cit., 2001. 
8 GAVAZZO, N. Hijos de bolivianos y paraguayos en el área metropolitana de Buenos Aires. 

Identificaciones y participación, entre la discriminación y el reconocimiento. Tesis doctoral. 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 2012. 
9 Fonte: Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales – ECMI, 2002. 
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bolivianos e paraguaios concentram-se em várias áreas de 

atividade, entre elas: construção, comércio (venda ambulante e 

setor informal), produção e serviços (reparações)10. Em relação às 

mulheres, existe uma grande proporção que trabalha no serviço 

doméstico, principalmente as mulheres paraguaias que 

apresentam uma elevada taxa no trabalho doméstico (quase seis 

em cada dez). Por sua vez, as mulheres bolivianas apresentam 

uma maior diversidade em relação às áreas de atividade, 

incluindo: comércio a retalho, produção e atividades 

agropecuárias11. Em relação a isto, podemos dizer que outra 

característica destas migrações é a de apresentar uma elevada 

taxa de mulheres12. Para além das restrições económicas, as 

migrações destes países, principalmente no caso paraguaio, 

também foram motivadas por questões de perseguição política nos 

países de origem13.  

Como é que as migrações acontecem no contexto do que é 

definido como “integração regional”? No caso da América do Sul 

devemos centrar a atenção na constituição de blocos como o 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) que, desde a sua criação na 

década de 1980, propôs a livre circulação de fatores produtivos. O 

que era pretendido, através destes acordos, era formar um 

contexto de cooperação com benefícios alfandegários para a 

criação de um mercado intrarregional competitivo. De forma 

progressiva a “vontade política integracionista” dos governos 

adotou sentidos que excediam o meramente económico14. Isto, 

 

10 Ao todo estas áreas concentram 63% dos trabalhadores paraguaios e 59% de bolivianos 

(embora quase um quarto destes últimos realizem tarefas na agricultura). Fonte: ECMI, 2002. 
11 CERRUTI, M. Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina, Serie de 

documentos de la Dirección Nacional de Población 02, Secretaría del Interior, Ministerio del 

Interior. Organización Internacional para las migraciones (OIM). 2009. 
12 A feminização destas migrações está vinculada às transformações do mercado de trabalho 

iniciadas na década de 1970, e que foram aprofundadas na de 1990, e que implicaram mudanças 

que “afetaram o trabalho feminino, aumentando as formas de exploração das mulheres nos 

mercados de trabalho, muitas das quais tiveram que migrar internamente nos seus países e 

depois para o exterior à procura de melhores oportunidades” MAGLIANO, 2009, pág. 12. 
13 HALPERN, Op. Cit., 2009. 
14

 GALLINATI E GAVAZZO, “Libre circulación de personas en el Mercosur: la (re)definición de las 

fronteras de la latinoamericanidad en los discursos presidenciales”. Em: Fronteras de la 

integración. Las dimensiones culturales del Mercosur. Território Das Artes, pág. 44-75. Porto 

Alegre. 2011 
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como vamos ver neste capítulo, tem implicações no acesso aos 

direitos por parte dos migrantes intrarregionais nos países da 

região onde fixem a sua residência. 

Em relação a este bloco, é interessante analisar alguns 

discursos presidenciais pronunciados em eventos públicos entre os 

anos de 2000 e 201015 como pontos-chave para entender as 

perspetivas que os Estados nacionais adotam para referir-se à 

integração e ao lugar das migrações nesse processo16. Tal como 

iremos mostrar a seguir, estes discursos apoiam-se em 

determinadas conceções sobre a “cidadania regional” e sobre 

alguns elementos culturais envolvidos no processo desta 

integração (económica, social, política e cultural) que, como 

analisado num trabalho anterior17, podem ter depois efeitos 

importantes na vida dos migrantes da região, tanto dentro da sua 

estrutura familiar e comunitária como dentro das sociedades 

nacionais que deixaram e às quais chegaram.  

2. DISCURSOS “INTEGRACIONISTAS ”: ENTRE A 

ECONOMIA, A POLÍTICA E A CULTURA 

Na verdade, as desigualdades no desenvolvimento dos países 

devem ser entendidas como fatores centrais na orientação dos 

fluxos migratórios na região. Neste sentido, é possível propor que 

“uma exploração das relações entre a migração e as tendências do 

desenvolvimento permite destacar as potencialidades associadas 

aos esforços a favor de um esquema de regionalismo aberto e de 

integração no contexto mais amplo da globalização”18. Por este 

motivo, é interessante destacar que a ideia de desenvolvimento foi 

inicialmente entendida desde um ponto de vista económico, o que 

obriga a entender as migrações intrarregionais a partir do 

 

15 O recorte temporário coincide com a eleição de governos comprometidos com a 

implementação de um novo modelo de integração regional no bloco.  
16

 Numa tentativa por não reificar o Estado, é possível usar a noção de agentes estatais. Para 

falar de como “o Estado” constrói problemáticas é possível usar esse termo, é possível objetar 

esta noção ao observar a presença de agentes estatais limitados pelo sistema estatal e pelas 

suas dinâmicas. Embora não seja possível desenvolver mais neste trabalho, esta é uma questão 

central que merece uma discussão profunda. Agradeço a Brenda Canelo (que argumenta a favor 

da segunda postura na sua tese de 2011) por este comentário. 
17 GAVAZZO, Op. Cit., 2012. 
18 MARTÍNEZ PIZARRO E VILLA, Op. Cit., 2001. 
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crescimento dos mercados de trabalho e da contribuição da mão-

de-obra migrante que, nestes termos, constituiriam “fatores 

produtivos”19.  

No entanto, esta ideia do desenvolvimento foi criticada até à 

década de 1970, quando alguns importantes intelectuais latino-

americanos, alguns adeptos de teorias como a da dependência e 

do intercâmbio desigual, opuseram o conceito de 

“desenvolvimento” ao termo “subdesenvolvimento”20. A intenção 

era formar um modelo de compreensão teórica e de ação política 

capaz de canalizar as reivindicações continentais para uma nova 

ordem mundial que se assumisse como substituta dos “velhos 

colonialismos” dos séculos anteriores21. A partir destas questões, a 

adequação do desenvolvimento às “características culturais” das 

comunidades beneficiadas começa a fazer parte substancial do 

debate. Surge assim o “desenvolvimento humano” ou o 

“desenvolvimento social” que começa a prestar atenção às culturas 

transnacionais que transcendem as fronteiras conhecidas até 

agora, como “culturas migrantes”22. Como solução à sua exclusão 

prévia, foi defendida a necessidade de promover a participação 

local e de atender os conhecimentos locais dos beneficiários, para 

garantir o sucesso dos planos23. Por este motivo, o 

 

19 GAVAZZO, N. La Diablada de Oruro en Buenos Aires. Cultura, identidad e integración en la 

inmigración boliviana. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas, Mimeo.UBA. Buenos Aires. 

2002. 
20

 Na construção destes modelos do desenvolvimento, as ciências sociais ocuparam um lugar 

importante permitindo analisar “as razões concretas das falhas dos projetos de desenvolvimento” 

e sugerir “as formas nas quais era possível alcançar os objetivos propostos” MONREAL, P, E 

GIMENO J.C., 1999, pág. 11. 
21 MONREAL, P; GIMENO, J.C. “La controversia del desarrollo. Criticas a la antropología. UAM. 

Madrid. 1999.; RADL, A. La dimensión cultural, base para el desarrollo de América Latina y el 

Caribe: desde la solidaridad hacia la integración. INTABL. BID. 2000 

22 Em função disto, as análises socioculturais começaram a centrar-se na questão do poder 

mostrando que as vozes reivindicatórias das minorias não são ouvidas quando se elevam 

reclamando uma melhoria na sua qualidade de vida. 
23 Os antropologistas, desde então, converteram-se em interlocutores privilegiados dos 

beneficiários, funcionando como intermediários com as agências de ajuda e com o estado. Desta 

forma, tentaram melhorar a relação de “contacto cultural” que se dá entre os diferentes 

intervenientes envolvidos nos projetos. Apesar das suas boas intenções, esta antropologia não 

questionou o próprio desenvolvimento, mas apenas procurou um melhoramento dos métodos. 

Assim, o que poderia também ser denominado de antropologia do encontro colonial, primeira 

antropologia do desenvolvimento, foi amplamente criticada, caindo em desgraça em parte devido  
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desenvolvimento estabelece um conjunto de pressupostos teóricos 

e práticos partilhados não apenas pelos estados nacionais, mas 

também pelos diferentes intervenientes sociais (como os migrantes 

organizados ou os organismos internacionais) que utilizaram o 

paradigma para formular as suas estratégias de ação política. 

Assim, como afetados e beneficiários das políticas orientadas 

por este paradigma de desenvolvimento, vários grupos sociais 

começaram a ganhar protagonismo, confirmando o imperativo da 

participação social como fundamental para o desenho, 

implementação e avaliação das políticas públicas atuais. A crítica 

aos programas desenhados sobre bases puramente económicas e 

executados pelos estados e pelas agências nacionais e 

internacionais baseou-se no argumento de que são elaborados, 

principalmente, “de cima para baixo” (o projeto é imposto às 

pessoas) em vez de “de baixo para cima” (centrando o projeto nas 

pessoas)24. Em simultâneo, com estas mudanças no paradigma do 

desenvolvimento, aconteceram processos de democratização nos 

países da região, como a Argentina, a Bolívia e o Paraguai, entre 

outros, que ajudaram a abrir canais de participação social novos 25.  

Assim, como as políticas de migração não foram excluídas 

desta tendência, os migrantes também souberam aproveitar as 

condições favoráveis para a mobilidade, não apenas ao 

incorporarem o argumento discursivo do desenvolvimento às suas 

reivindicações, mas também por se mobilizarem e pressionarem os 

governos a incluir as suas reivindicações na agenda de migração 

de blocos como o MERCOSUL. Desta forma, a integração da 

América do Sul pode ser considerada como “um movimento mais 

amplo que ultrapassada a assinatura de tratados comerciais 

regionais, nos quais as dimensões económicas, políticas, sociais e 

 

às mudanças no próprio paradigma do desenvolvimento, mas principalmente devido às 

mudanças ocorridas no interior das ciências sociais. 
24 GAVAZZO, Op. Cit., 2002. 
25 Existe uma abundante bibliografia em relação aos processos de democratização na América do 

Sul que, por razões de espaço, não poderemos alargar nesta tese, mas que constituem a base de 

trabalhos anteriores. 
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culturais estiveram sempre sobrepostas”26. Desta forma, é possível 

analisar a cultura como uma dimensão que, embora não tenha 

sido privilegiada na agenda, ocupou e ocupa um lugar central na 

configuração do “projeto de identidade continental” que alimenta o 

bloco económico.  

Neste projeto é fundamental a constituição do “latino-

americano” que se torna num ponto de referência de uma cultura 

comum na região e que fundamenta a construção institucional que 

os blocos integrados exigem27. Este processo de “latino 

americanização” não tem apenas implicações políticas e 

económicas mas também implicações nas relações sociais e nas 

representações coletivas. Com base nisto, torna-se possível 

analisar a integração a partir da reconfiguração das fronteiras 

económicas (que dividem os mercados), políticas (territoriais e 

administrativas dos países), sociais (que separam os povos e os 

grupos) e culturais (que expressam várias formas de 

representação e identificação)28.  

Em relação aos movimentos das populações na região deve-

se dizer que não resultam apenas na consolidação de redes 

transnacionais nas quais circulam pessoas e informação, mas 

também representam um importante sistema de criação de 

capitais para as economias de blocos como o MERCOSUL, tanto a 

partir do ponto de vista dos países recetores como emissores. 

Desta forma, é possível observar um redireccionamento da política 

regional que “orientada inicialmente a um reduzido grupo 

empresarial -favorecido pelas facilidades alfandegárias e de 

investimento no mercado intrarregional, procura estender-se a 

todos os cidadãos dos países de blocos como o MERCOSUL ou a 

UNASUL”29.  

 

26 BRANDALISE, C. 2008. “A idéia e concepção de “latinidade” nas Americas: a disputa entre as 

nações.” Em Aderaldo; Rothschild. (comp.). Latinidade da América Latina, enfoques socio-

antropologico. São Paulo. Brasil 
27 Esta latino americanidade partilha, mas não totalmente, determinados valores com outras 

culturas ocidentais embora apresente traços particulares que não são europeus nem anglo-saxões. 

Ver PARKER GUMUCIO, 2008. 
28 GALLINATI E GAVAZZO, Op. Cit., 2011. 
29 A União de Nações Sul-americanas (UNASUL) foi fundada em maio de 2008 como uma versão 

alargada do MERCOSUL, entre a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Chile, a Colômbia, o Equador, a  
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Como consequência, a questão das migrações intrarregionais 

no contexto da integração passa a ser concebida cada vez mais em 

termos de “livre circulação de cidadãos” e menos como “circulação 

de fatores produtivos”, o que desloca a abordagem para a área dos 

direitos, fixando os movimentos migratórios regionais como ponto 

central da agenda política30. Isto implica uma mudança na 

abordagem dos discursos integracionistas, que originalmente se 

baseavam na dimensão económica, para uma maior prioridade nas 

questões sociais. Esta mudança, por sua vez, ajudou na redefinição 

das dimensões culturais da integração, ou seja, dos elementos da 

identidade das nações que fazem parte da região e principalmente 

da “latino americanidade” que supostamente partilham31. 

No entanto não se trata apenas de marcar a reconfiguração 

de autoimagens e representações, mas do facto de que na América 

do Sul estão a ser criadas políticas de livre circulação de pessoas 

que facilitam não apenas a mobilidade e a obtenção de residência 

aos cidadãos dos países da região, mas também do acesso a 

diversos direitos fundamentais para as populações migrantes. Por 

exemplo, observa-se a constituição de uma rede regional de 

políticas contra a discriminação e a xenofobia, inclusive, de acordo 

com alguns estudos, chegou-se a consolidar uma estrutura 

institucional capaz de pô-las em funcionamento32. Da mesma 

forma, pode-se ver que diversos movimentos sociais que lutaram 

 

Guiana, o Paraguai, o Peru, o Suriname, o Uruguai e a Venezuela. GALLINATTI, GAVAZZO, Op. 

Cit. 2011. 
30 DOMENECH, E. “La ciudadanización de la política migratoria en la región sudamericana: 

vicisitudes de la agenda global.” Em NOVICK, S (comp.). Las migraciones en America Latina: 

Políticas, culturas y estrategias, CLACSO Ed. Buenos Aires. 2008. 
31 “As identidades latino-americanas estão hoje num período de ebulição sociocultural através 

dos profundos impactos que a migração de milhões de pessoas traz para o interior do nosso 

continente e para o exterior dele, da influência dos meios de comunicação, televisão e Internet, 

em grandes camadas da população, trazendo unidos uma série de novos processos culturais 

entre as comunidades indígenas, nos grupos jovens, na configuração das famílias e nos papéis 

sexuais, dos novos espaços de configuração de sentidos, etc.” SALAS ASTRAÍN, 2008, pág. 101. 
32 SANTILLO, M. Balance de las migraciones actuales en América latina [Online] CEMLA. 

Argentina. Disponível em http://juvemib.files.wordpress.com/2008/04/las-migraciones-actuales-

en-america-latina.pdf. 2001; MONTERO, F; PAIKIN, D. E MAKARZ, J. (comp.) Hacia una 

ciudadanía plena, los desafíos de las políticas antidiscriminatorias en el Mercosur. Ed. INADI, 

Argentina. 2009; INADI Hacia una Argentina sin discriminación. Informe de gestión del INADI: 

Septiembre 2006 / Agosto 2007. Ministerios de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la 

Nación, Argentina. 2007. 
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pelo regresso da democracia desde o exterior foram, pelo menos 

em parte, a base de apoio de vários dos atuais líderes da América 

do Sul. Especificamente nesta zona, como já desenvolvi 

anteriormente33, é possível afirmar que os líderes e as 

organizações de migrantes produziram exigências com o objetivo 

de exercer pressão na agenda política dos governantes. São estes 

organismos que “enfrentam diariamente boa parte dos problemas 

que os imigrantes sofrem: violações dos direitos humanos, abusos, 

tráfico de pessoas, falta de assistência legal e humanitária, 

problemas laborais, conflitos nas fronteiras, deportações”34. 

Certamente são os migrantes que ativaram as redes (tanto 

locais como transnacionais), estimulando a participação social e 

política das mesmas tanto no país de origem como no de destino. 

Desta forma, a criação destas políticas de livre circulação mostram 

que, em termos do acesso aos direitos fundamentais que os 

acordos legitimam, as organizações da sociedade civil em geral e 

as de migrantes em específico têm um papel fundamental para o 

“controlo” e seguimento das decisões dos governos da região. 

Resumindo, o que se pretende destacar é que os discursos 

“integracionistas” ajudam a legitimar os direitos fundamentais dos 

cidadãos migrantes, como o de migrar ou o de aceder a 

determinados recursos fundamentais para a sua sobrevivência nos 

locais de residência.  

Por sua vez, vários dos discursos presidenciais analisados no 

trabalho referido remetem para o “problema da desigualdade”, o 

que também é observado principalmente nos programas de 

campanha prévios às eleições. Estes discursos concentram-se na 

procura da “igualdade perante a lei”, princípio básico de todo o 

sistema democrático e componente fundamental para diminuir a 

desigualdade. Este princípio é enunciado pelos líderes da região 

como um valor que tem de ser defendido e preservado. Valores 

como o da igualdade são a base da consciência de uma história em 

comum, de uma forma comum de identificação como “povos 

latino-americanos”, diversos mas iguais. Dá-se então uma 

reivindicação de alguns valores em paralelo com uma revisão da 

 

33 GAVAZZO, Op. Cit. 2012. 
34 SANTILLO, Op. Cit. 2001. 
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história. Essa história partilhada pelos países integrados baseia-se 

no lugar subordinado que a região teve na economia e na política 

mundial35.  

Se tivermos em conta estes processos de “dominação” e 

“resistência” presentes nos discursos presidenciais e, 

especificamente, da inclusão do discurso dos direitos humanos 

como ponto central da retórica política pós-recuperação 

democrática36, é possível afirmar que a construção do “nós” 

regional pode ser projetada como uma meta alcançável através da 

prática política (nos seus discursos e normativas). Por este motivo, 

a atenção deve ser dada às “mudanças nas ações dos mecanismos 

de identidade que geram o “projeto integracionista”, onde o nós 

latino-americano opõe-se ao eles europeu”.37 Ao contrário das 

narrativas dos intelectuais do século XIX, que não pensaram a 

imigração intrarregional em termos “integracionistas”, o atual 

“nós” regional propõe a revalorização e a recuperação de uma 

suposta “identidade partilhada perdida” que contrasta com o 

imaginário que “europeíza” daquela época. Como anteriormente 

analisei38, estas iniciativas reconfiguram profundamente o 

tratamento da questão da migração em toda a região, afetando as 

identidades e as formas de participação dos bolivianos e dos 

paraguaios na Argentina39. 
 

35 Entre os processos que definem estas histórias partilhadas poderíamos destacar as “lutas entre 

conservadores e liberais”, o “domínio oligárquico”, o “despertar das classes médias e populares”, 

os “populismos” e os “latino americanismos”, incluídos os partidos políticos democráticos, os 

movimentos socialistas, os modelos políticos de desenvolvimento, os golpes de Estado e os 

sistemas de segurança nacional (Parker Gumucio, 2008:85). Para o contexto externo podemos 

destacar a rejeição à colonização lusitana e hispânica e às hegemonias (ou imperialismos) 

europeus e estado-unidenses. E nas últimas décadas podemos somar os processos de 

redemocratização, a prevalência de modelos neoliberais e a emergência e fortalecimento dos 

denominados “novos movimentos sociais” GALLINATI E GAVAZZO, 2011, pág. 54.  
36 GALLINATI E GAVAZZO, Op. Cit. 2011. 
37 PARKER GUMUCIO, C. “Identidad latina e integración sudamericana.” Em ADERALDO E 

ROTHSCHILD (ed.), Latinidade da América Latina, enfoques socio-antropologicos. São Paulo, 

Brasil. 2008. 
38 GAVAZZO, Op. Cit. 2012. 
39 Neste ponto, é interessante realçar a diferença existente entre o tratamento da questão da 

migração nesta região com o observado nos contextos europeu e estado-unidenses, onde a 

mesma atravessa por um progressivo endurecimento das chamadas “leis de estrangeiros”. Esta 

tendência, que foi impulsionada em grande parte pelos atentados de 11 de setembro de 2001 

nos Estados Unidos e pelas crises económicas dos últimos anos na Europa, encontra um notável 

contraste com a América do Sul, onde os acordos bi e multilaterais promoveram e apoiaram as  
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Em todo o caso, os discursos presidenciais analisados no 

trabalho já referido correspondem às normativas de migração que, 

enquanto na década de 1970 baseavam-se nas doutrinas de 

segurança nacional, conflito bélico e controlo e restrição dos 

movimentos populacionais, atualmente traduzem-se em “projetos 

inclusivos”40. Neste sentido, os discursos dos presidentes atuais 

parecem propor um “modelo integracionista”, onde as dimensões 

culturais, sociais, económicas e políticas estão articuladas, como 

argumentávamos: “se no contexto social a integração for projetada 

em termos de igualdade e equidade, no contexto cultural propõe-

se um modelo baseado na unidade na pluralidade. Estes termos, e 

dimensões, têm a sua articulação na esfera do político, da 

consecução do objetivo comum. A integração procura, assim, uma 

unidade que não anule a especificidade cultural de cada uma das 

nações que fazem parte dela, já que esta variedade constitui um 

complemento necessário para garantir o valor da igualdade. Em 

última análise, esta pluralidade em igualdade inclui os migrantes 

como intervenientes centrais através da revalorização da “cultura 

latino-americana” da qual são “portadores”.  

No entanto, apesar destas iniciativas que promovem uma 

identidade comum e um regulamento de livre circulação a nível 

regional (que aproxima os cidadãos dos países integrados), são os 

estados nacionais que devem responsabilizar-se pelo seu 

desenvolvimento. Dadas as especificidades históricas, geográficas 

e políticas (incluídos os conflitos entre os diferentes países) de 

cada um deles, a “vontade integracionista”, que emerge das 

instâncias transnacionais como o MERCOSUL e a UNASUL, choca 

contra o facto de que são os estados nacionais que devem 

implementar as políticas de inclusão e receção da imigração. Com 

o objetivo de compreender os limites e as possibilidades que esta 

“regionalização” impõe sobre o tratamento da questão da migração 

num contexto mais concreto, em seguida, vamos analisar o caso 

da Argentina. 

 

políticas de migração baseadas nos direitos humanos e civis, mais que as políticas de controlo e 

segurança, como acontecia até final do século XX (Domenech, 2008). 
40 Como Província 25 na Argentina e Departamento 20 no Uruguai. Ver GALLINATI 2008 e 

GAVAZZO 2009. 
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3. O ESTADO-NAÇÃO EM RELAÇÃO À IMIGRAÇÃO: O 

CASO ARGENTINO 

Gerir a diferença em igualdade voltou-se cada vez mais 

complicado para os estados nacionais nesta era da “globalização”, 

e principalmente para os países de imigração que “têm de 

implementar uma ampla categoria de instituições e políticas para 

dar resposta aos problemas que surgem da crescente diversidade 

cultural”41. Neste sentido, alguns autores afirmam que a gestão e 

organização da diversidade cultural da nação tem implicações 

importantes na forma como o Estado define quem é cidadão, como 

podem converter-se em cidadãos os que acabam de chegar e quais 

os seus direitos e obrigações durante a sua permanência. Por esta 

razão, os movimentos e assentamentos de população em grande 

escala inevitavelmente levam a debates em relação à cidadania. 

Perante isto: qual é o impacto das migrações internacionais e da 

crescente diversidade que provocam nas instituições políticas e nas 

identidades nacionais? O que é que acontece em situações e 

territórios concretos? Como é que se relaciona com os processos 

de integração regional acabados de descrever? 

É interessante tentar responder a estas questões com uma 

análise do caso argentino, um país onde, como vários outros na 

América Latina, a identidade da nação é tanto o produto da 

diversidade (da qual os imigrantes foram e são parte integrante), 

como das poderosas (e homogeneizantes) narrativas nacionais42. A 

tensão entre a diversidade cultural e as tentativas de 

homogeneizar numa única identidade nacional foi gerida pelo 

Estado, muitas vezes, através da dominação, discriminação ou 

exclusão de minorias, como as compostas por estrangeiros. Neste 

sentido, é interessante analisar como a identidade nacional 

argentina foi formada sobre certas perceções das elites do Estado 

em matéria de imigração como parte integrante da diversidade 

cultural da nação.  

Para isso, serão analisadas as estratégias discursivas do 

Estado nacional para abordar o “problema da imigração” no 

 

41
 CASTLES; MILLER, 1998, pág. 43. 

42
 WESTWOOD, S.; PHIZACKLEA, A. 2000.  
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caminho do aprofundamento democrático, com a sua 

correspondente “ampliação de direitos”, e o seu impacto sobre as 

políticas públicas e os contextos legais, em primeiro lugar, e sobre 

a participação social e política dos migrantes, em segundo lugar. 

Desta forma, será analisado o papel do Estado como agente ativo 

no processo de construção de um “sentido de comunidade” e 

“pertença” e, principalmente, de um imaginário e identidade 

nacional. Para isso, serão descritas e analisadas as mudanças nos 

discursos em relação à imigração neste país, tanto na bibliografia 

sobre políticas de migração como em outras formas de discurso 

público, desde o final do século XIX até ao início do XXI, com foco 

na emergência de discursos discriminatórios e racistas e as suas 

implicações em termos de cidadania. Dando uma especial atenção 

ao papel social dos imigrantes na construção de um imaginário 

nacional argentino, irei centrar-me em estudar o papel do Estado 

na construção de identidades coletivas e na realização dos direitos 

humanos. O objetivo será compreender os modos como a 

diversidade cultural associada à imigração foi e está a ser 

construída na Argentina e, em relação a isto, as formas como 

alguns direitos fundamentais estão a ser garantidos pelo Estado.  

Primeiro iremos analisar os discursos públicos no contexto 

argentino e depois as suas ligações com determinados 

regulamentos e políticas públicas específicas ao longo da história 

nacional, para no final compreender os seus efeitos nos processos 

migratórios mais importantes da cidade de Buenos Aires, como os 

iniciados na Bolívia e no Paraguai.  

3.1. Dos europeus aos latino-americanos: 

mudanças no discurso oficial 

De acordo com a extensa literatura produzida na Argentina, 

“a imigração foi constitutiva da nossa sociedade atual, parte 

integrante do projeto nacional concebido no século XIX que, à 

medida que o tempo passou, tem contribuído para a construção de 

uma certa identidade”43. Daí que a frase que resume o núcleo da 

identidade nacional argentina seja “crisol de razas” (versão local do 

melting-pot anglo-saxão). É por isto que a Argentina pode ser 

 

43 OTEIZA, NOVICK, ARUJ, Op. Cit.1997, pág. 7. 
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considerada como um laboratório peculiar para o estudo das 

migrações internacionais44, já que imigrantes de todo o mundo 

participaram no desenvolvimento e crescimento da nação 

argentina desde o seu nascimento, tanto como mão-de-obra no 

setor agrícola, bem como, pelo menos para as elites liberais, uma 

força para “civilizar” a população nativa. Funcionários públicos e 

intelectuais que promoveram a imigração transoceânica no final do 

século XIX e no início do século XX pensaram que os imigrantes 

europeus iam “branquear” a população local.  

Este discurso de abertura correspondeu a um regulamento, 

denominado a Lei Avellaneda, de receção dos imigrantes e da 

garantia dos seus direitos fundamentais. No entanto, apesar de 

serem vistos como “fundamentais para a modernização” e como 

parte importante do “imaginário nacional45, grande parte da 

imigração europeia teve de enfrentar uma forte discriminação que 

dificultou o acesso a alguns direitos46. De forma paralela, desde o 

século XIX, também existe um importante sistema migratório no 

Cone Sul, através do qual, como mencionado anteriormente, a 

Argentina poderia ser definida como um país “recetor” em relação 

às nações vizinhas47. Enquanto as ondas de migração de origem 

europeia iam diminuindo, desanimadas pela crise económica 

provocada pela Grande Depressão da década de 30, já na década 

de 40 o modelo de substituição de importações começou a tornar 

visível tanto a migração interna como a imigração de países 

vizinhos48, que se foram tornando cada vez mais urbanos, 

chegando a atingir a maioria da população migrante.  

De qualquer forma, se observarmos os censos sobre a 

população da Argentina percebe-se que o fluxo proveniente de 

países vizinhos tem-se mantido constante desde o seu início (ver 

Anexo Estatístico). Assim, apesar das cifras que marcam uma 

 

44 JELIN E GRIMSON. 2006. 
45 ANDERSON, 1991  
46 A maior parte dos migrantes vinha das zonas economicamente mais desfavorecidas da Europa 

e eram camponeses ou operários de baixa qualificação, enquanto as políticas de colonização não 

tiveram a eficácia esperada, já que mais de 80% dos recém chegados instalou-se nas áreas 

urbanas.  
47 BALÁN, 1982.  
48 Ver DEVOTO, 2003. 
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constante no fluxo para a Argentina, o declínio da imigração 

europeia marca uma mudança nos discursos do governo, nas 

políticas de migração e nos contextos legais referidos agora aos 

latino-americanos. Por este motivo, as mudanças no “imaginário” 

da nação relacionadas com os denominados “novos” migrantes na 

Argentina, que vão ser analisadas a seguir, devem ser ligadas a 

fatores extra demográficos, como por exemplo, as transformações 

nos discursos nacionalistas do Estado, que se pretende analisar 

nesta fase. O que é que uma análise dos diferentes discursos 

públicos em relação ao imaginário nacional argentino nos pode 

dizer sobre as formas de gerir a diversidade cultural da nação, do 

qual os imigrantes latino-americanos são, atualmente, parte tão 

importante?  

Pode-se supor que existem dois discursos públicos sobre a 

inclusão dos migrantes latino-americanos como cidadãos da nação 

argentina e que determinam as suas possibilidades para se 

tornarem cidadãos argentinos: um de “fraternidade dos povos 

vizinhos” e outro “particularista e xenófobo”49. Estes discursos 

foram-se alternando na Argentina, definindo e redefinindo os 

sentidos de pertença dos latino-americanos que residem no país 

(marcando-os ou desmarcando-os etnicamente) e os direitos 

inerentes a estes sentidos. Em relação às políticas étnicas, o 

Estado do século XIX implementou um processo de “des-

etnicidade” (ou invisibilidade étnica) dos imigrantes através de 

vários esforços que “fizeram da assimilação o único caminho 

possível para as pessoas marcadas etnicamente com o objetivo de 

conseguir a totalidade dos direitos de cidadania”50. Os imigrantes 

europeus tiveram que adquirir um “estilo” e uma cultura argentina 

(através da educação pública) para efetivar os seus direitos como 

cidadãos.  

A partir da década de 1930, com as mudanças na origem dos 

fluxos imigratórios, surgiram interpretações novas sobre a 

ideologia, a raça e a etnicidade nacional argentina seguindo as 

 

49 JELIN, E. 2006. “Migraciones y derechos: instituciones y prácticas sociales en la construcción de 

la igualdad y de la diferencia.” Em GRIMSON, A E JELIN, E. (Comp), Migraciones Regionales hacia 

Argentina. Diferencia, Desigualdad y derechos. Prometeo Libros, Buenos Aires. 
50 GRIMSON, Op. Cit., 2005 
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transformações sociais e económicas51. Na década de 1940 e com 

mais força em 1950, como mencionado, com a introdução da 

industrialização por substituição das importações e do crescimento 

do emprego associado, questões como as diferenças raciais e 

étnicas foram incluídas na polarização política que surgiu durante o 

governo de Perón, que foi debatida, principalmente, em termos de 

“classe”52. Consistente com a ideologia do movimento peronista e 

com as mudanças políticas e económicas, a migração interna rural-

urbana aumentou e os latino-americanos começaram a tornar-se 

mais visíveis como parte de uma “massa de pobres” (os famosos 

“descamisados” na retórica do movimento, os “villeros” de hoje) 

convertendo-se na base do apoio popular ao governo. Em 

contraste com os migrantes europeus, estes “novos” migrantes 

(latino-americanos mas também internos das províncias e 

principalmente das áreas rurais) eram denunciados por alguns 

opositores e críticos como os fatores de um efeito de atraso e 

contra a modernização. Assim, apesar das tentativas de 

homogeneização cultural e étnica, o racismo dirigido aos indígenas 

e aos mestiços não foi eliminado, e as classes médias e altas 

urbanas continuaram a referir-se aos migrantes das províncias de 

forma depreciativa como “cabecitas negras”53.  

Nesta altura, nos discursos públicos foi consolidada a 

tendência iniciada no século XIX de construir a escuridão em torno 

de características muito afastadas do convencional estereótipo 

africano: na linguagem comum, “ser negro” é “ser pobre”. Mas a 

massa de pobres da qual os “novos” migrantes faziam parte 

conseguiu obter vários direitos no contexto de um Estado social 

que construiu a sua legitimidade apelando ao seu apoio. Em 1970, 

quando a imigração europeia já tinha deixado de ser massiva, a 

maioria dos migrantes das nações vizinhas continuava “assimilado” 

como parte das classes populares, mas já estavam assentados em 

 

51 GRIMSON, Op. Cit., 2005, pág. 26 
52 Para mais informação ver GAVAZZO, 2012.  
53 Isto implicou uma racionalização das classes populares que marcou o que se entende por “ser 

negro” na Argentina como equivalente a “ser pobre”, tema que desenvolvem amplamente 

Margulis e Urresti em 1999. Podemos, desta forma, confirmar que “o racismo tem um papel 

fundamental em consolidar os estados nacionais e está intimamente unido ao sexismo e à 

dominação de classe” CASTLES, 2000, pág. 14. 
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Buenos Aires, a suposta “capital europeia da América Latina”. No 

entanto, os sucessivos governos militares marcaram a suspensão 

total dos direitos fundamentais, não apenas para os estrangeiros, 

mas para toda a população que sofreu abusos e violações graves 

durante décadas.  

No final do século XX, poderia dizer-se que as ideias e as 

práticas neoliberais substituíram definitivamente as do Estado 

social, e as novas formas nas quais as políticas estão a ser usadas 

como instrumentos de poder para moldar os indivíduos podem 

relacionar-se com as mudanças globais nos padrões de governo54. 

Na Argentina, com a consolidação do neoliberalismo na década de 

1990, os identificadores da política tradicional começaram a 

desaparecer e aumentou a segregação e a fragmentação social. As 

iniciativas e as políticas anti-imigrantes foram implementadas, 

impactando negativamente a maior parte das perceções sociais55. 

O governo e os meios de comunicação dessa década descreveram 

“um fluxo de imigração dos países vizinhos” como causa “da 

explosão do desemprego e do crime”56. Por outro lado, “ser 

argentino” era enquadrado nos discursos políticos como “fazer 

parte do primeiro mundo”. Apesar de estar em democracia, o 

agravamento da situação dos direitos humanos dos imigrantes foi 

acompanhado por tendências discriminatórias entre a população e 

uma falta de proteção política para os migrantes57. Apesar deste 

aumento da visibilidade pública (hipervisibilidade) que implicou 

uma re-etnicidade, a informação demográfica demonstra que não 

existe uma ligação entre o aumento da imigração e o aumento do 

crime e do desemprego, com o qual o discurso oficial pode ser 

compreendido como o produto da necessidade de ter um “bode 

expiatório” da crise económica e social do país58. 

 

54 Neste ponto resgato a proposta de Shore e Wright (1997:4) “By examining policies, we aim to 

shed light on the changing styles and systems of governance and how they are reshaping the 

relationship between individuals and society”. 
55 Grimson menciona que “a poll in 1996 found that 81% of Argentines agreed that foreign labor 

should be strictly limited, 91% felt Argentines were hurt by immigration and half of those polled 

supported the expulsion of ‘illegal immigrants”, Op. Cit., 2005, pág. 27 
56 GRIMSON, Op. Cit., 2005, pág. 25 
57 OTEIZA, NOVICK, ARUJ, 1997. 
58 MAGUID, A. “Migrantes limítrofes en el marcado de trabajo del Área Metropolitana de Buenos 

Aires, 1980 – 1996”. Em: Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 12, Nº 35. Buenos Aires; 
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Como exemplo, é possível citar o Ministro do Interior Carlos 

Corach do governo de Carlos Menem que afirmou publicamente 

que:  

“Cada país tem de regular o fluxo de trabalhadores 

estrangeiros. Temos uma taxa de desemprego de 11 

ou 12%. Se não regularmos a quantidade de gente 

que entra no mercado, agravamos a desemprego” 59. 

Da mesma forma, o então Governador da Província de 

Buenos Aires Eduardo Duhalde estabeleceu a “defesa do trabalho 

argentino” como um dos pilares da sua gestão consagrado num 

Plano Laboral cujos principais eixos eram o asfalto de ruas e a 

perseguição dos trabalhadores ilegais60. Por sua vez, esta perceção 

do estrangeiro, e principalmente do boliviano e do paraguaio, 

como concorrência desigual foi difundida pela União Operária da 

Construção – República Argentina (UOCRA) numa campanha 

gráfica em 1993: uma foto com uma legenda que dizia: 

"Que não se apoderem do pão nosso de cada dia com 

a importação de mão-de-obra clandestina. 

Defendamos os interesses dos trabalhadores 

argentinos."  

As exigências por uma melhor supervisão pública das 

condições de trabalho na construção levaram a apelos para um 

aumento do controlo da imigração, e um aumento da repressão 

sobre os imigrantes vizinhos. Em agosto desse ano, 10.000 

trabalhadores da construção marcharam a pedir mais segurança 

nas obras61. No entanto, os trabalhadores bolivianos e paraguaios 

que participaram na mobilização tiveram que misturar-se com 

outros imigrantes, como os peruanos, e ouvir cânticos 

provenientes das forças do sindicato, como “somos argentinos e 

peronistas” e também: “somos argentinos e não bolitas”62. O 

 

 MAGUID, A. “Problemas de empleo. El chivo expiatorio”. Em Revista Encrucijadas Año I, N° 7. 

UBA. Buenos Aires. 2001. 
59 DIARIO CLARÍN, 25 de janeiro de 1999. 
60 GRIMSON, A. “Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en Argentina”. Em GRIMSON, A; 

JELIN, E. (compiladores). Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y 

derechos. Prometeo Libros, Buenos Aires, Argentina. 2006. 
61 GRIMSON, Op. Cit., 2006, pág. 83. 
62 Bolita é um termo pejorativo que se refere às pessoas de nacionalidade boliviana. 
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“estrangeiro” não foi apenas assinalado como “ladrão de trabalho”, 

mas também como ladrão de uma forma geral. Em 1994, o então 

chefe da Polícia Federal disse que alguns delitos como:  

“Os ataques, o excesso de descuido, o roubo de quem 

levanta dinheiro nos bancos, o roubo de materiais e 

outros tipos de delitos não são obra de delinquentes 

indígenas, mas sim produto de cadeias de migração 

indesejadas provenientes de países vizinhos”63. 

Assim, começou-se a falar da “internacionalização do delito”, 

e associou-se a perceção crescente de insegurança nas grandes 

cidades à presença de imigrantes de países vizinhos, tal como 

destacado pelo próprio ministro Corach:  

“Não dizemos que o problema da delinquência e do 

desemprego seja trazido pelos imigrantes ilegais. Mas 

a insegurança tem muitíssimas origens. Uma delas é 

mostrada nas estatísticas da Polícia”64. 

É suficiente dizer que os diversos projetos de reforma da 

normativa de migração apresentados entre 1989 e 1999 reuniam 

esta perspetiva de “invasão” e de estrangeirar o delito65. Pois bem, 

o que é que acontece no século XXI? Quais as retóricas que 

circulam em torno da inclusão e exclusão dos migrantes latino-

americanos na identidade nacional, e como é que estas identidades 

influenciam o cumprimento dos direitos humanos dos migrantes? É 

possível afirmar que as formas como os argentinos veem a sua 

própria “cultura de imigração”, bem como essa cultura foi vista por 

“outros”, mudaram novamente. Estas mudanças não acontecem 

apenas ao nível do discurso nem dos padrões da imigração mas 

também no contexto mais geral da política na Argentina66. Em 

2001 e 2002, o modelo económico, político e cultural argentino 

entrou em colapso e começou uma crise que levou a mudanças na 

narrativa nacional e, consequentemente, no lugar atribuído a esse 

imaginário aos imigrantes dos países vizinhos. Poderia dizer-se que 
 

63 DIARIO CLARÍN, 19 de setembro de 1994. 
64 DIARIO CLARÍN, 25 de janeiro de 1999. 
65 COURTIS, C. “Hacia la derogación de la Ley Videla: la migración como tema de labor 

parlamentaria en la Argentina de la década de los ’90”. Em GRIMSON, A.; JELIN, E. 

(compiladores): Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos. 

Prometeo Libros, Buenos Aires, Argentina. 2006. 
66 GRIMSON, Op. Cit., 2006.  
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as novas alianças políticas entre os presidentes Néstor e Cristina 

Kirchner e outros líderes da região, como os analisados no ponto 

anterior, propõem ruturas com as anteriores tendências políticas, 

começando a promover uma consciência de “latino americanidade” 

que recupera o espírito “integracionista” das épocas de Bolívar e 

San Martín, e que respeita o direito dos cidadãos dos países 

membros como legítimos.  

3.2. Os discursos públicos e os regulamentos: uma 

relação inevitável 

Pois bem, pelo que foi dito anteriormente, deve-se assumir 

que a migração internacional como uma questão da política pública 

é um facto recente na história argentina. Os discursos que 

acabámos de referir correspondem às orientações seguidas para o 

desenvolvimento de diversos regulamentos. Como destacam 

Courtis e Pacceca, o contexto normativo que regulou a imigração 

europeia refletia o interesse do Estado argentino em formação por 

povoar o seu território, garantindo a disponibilidade de mão-de-

obra e sustentando o processo “de civilização” da população local. 

Assim, “a associação entre população e desenvolvimento foi a base 

de uma série de ações para promover a imigração, que resultou, 

ao longo do século XIX, num conjunto normativo incentivante”67. 

Na verdade, a questão da migração foi abordada na Constituição 

Nacional de 1853, onde o governo nacional se comprometeu em 

incentivar a imigração europeia (artigo 25) e igualar o usufruto dos 

direitos civis entre os cidadãos e os estrangeiros no território 

nacional (artigo 20). Este espírito foi apoiado com a criação da Lei 

817 de Imigração e Colonização, aprovada em 1876, mais 

conhecida como Lei Avellaneda. Nela, as limitações para o acesso à 

residência eram poucas, e estavam relacionadas com as 

competências para o trabalho, de modo que, depois de conseguida 

essa residência, os imigrantes conseguiam os mesmos direitos civis 

e sociais dos nativos.  

 

67 COURTIS, C; PACECCA, M. “Migración y Derechos Humanos: una aproximación crítica al 

“nuevo paradigma” para el tratamiento de la cuestión migratoria en Argentina”. Em Revista 

Jurídica de Buenos Aires, edición especial sobre derechos humanos. Buenos Aires. 2007. 
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Assim, embora a migração transatlântica se tenha afastado 

do ideal procurado, o imigrante europeu tornou-se um foco 

contínuo da legislação de migração e das políticas de incentivo à 

imigração. Em contraste, não só a migração regional não foi alvo 

de políticas de promoção, como poucas vezes apareceu como um 

foco explícito de um regulamento que tivesse em conta as suas 

características68. Pelo contrário, a tendência restritiva na política de 

migração começa a consolidar-se a partir da década de 1960, 

coincidindo com a evidente mudança na composição e destino dos 

fluxos migratórios, principalmente com a chegada dos latino-

americanos à capital nacional. A partir da análise, parece possível 

afirmar que existe uma relação forte entre o regulamento e os 

discursos públicos mencionados mais acima. A mesma introduz 

uma série de distinções69, de critérios de admissão70, de categorias 

de ingresso às quais são atribuídas autorizações de estadia e 

atividade diferenciais71 de requisitos72, de incompetências73 e de 

proibições74 que, apesar de não controlarem a entrada, sim que 

controlam a permanência dificultando as condições de residência e 

de trabalho dos migrantes vizinhos que ingressem facilmente como 

turistas pelas fronteiras terrestres75. Paralelamente a estas 

restrições, observa-se um aumento da delegação do poder de 

controlo às instâncias administrativas.  

Neste sentido, “esta falta de uma legislação abrangente 

pensada para os migrantes dos países vizinhos é evidente na alta 

fragmentação do conjunto normativo que os afeta até ao início do 

século XXI”76. Ao longo da história foi desenvolvido um complexo 

 

68 PACECCA E COURTIS, 2007, pág. 6 
69 Por exemplo: ilegalidade por ingresso perante a ilegalidade por permanência. 
70 Por exemplo: parentes de cidadãos argentinos ou de residentes permanentes, profissionais, 

empresários, cientistas, migrantes com capital próprio, religiosos, trabalhadores contratados. 
71 Por exemplo: residência permanente, temporária, transitória, precária, entre outras. 
72 Por exemplo: documentação pessoal e certificação de antecedentes penais com vários 

certificados, contrato de trabalho celebrado perante escrivão público, taxas de migração elevadas. 
73 Por exemplo: idades máximas; doenças transmissíveis; exercer a prostituição; uma pessoa 

provavelmente inútil por falta de capacidades, indústria, ofício, profissão ou outra forma de vida 

ilícita, entre outras. 
74 Por exemplo: passar de uma categoria para outra. 
75 PACECCA, 1998; COURTIS, 2006. 
76 COURTIS E PACECCA, Op. Cit., 2007, pág. 5 
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quebra-cabeças de “normas sobrepostas de carácter conjuntural” 

que, somado ao contexto da doutrina da segurança nacional, 

representa um conjunto de normas aprovadas fora do trâmite 

parlamentar regular77. Neste contexto, está incluída a vigência, 

inclusive durante mais de vinte anos de vida formal da democracia 

argentina, da chamada Lei Videla que foi aprovada em 1981 sob a 

última ditadura militar78. A mesma era não apenas violadora dos 

direitos fundamentais consagrados na Constituição Nacional, mas 

também “se tornou num dispositivo gerador de ilegalidade que 

colocou grande parte da população migrante em situações 

particularmente vulneráveis”79. A conservação por mais de vinte 

anos deste corpus normativo criou uma “dívida com a democracia” 

em matéria de migração que recentemente começou a ser paga, 

no ano de 2003, com a aprovação da Lei 25.871 que, como 

mencionam Courtis e Pacecca, constitui o que o atual governo 

apresentou como um “novo paradigma” migratório da Argentina.  

De facto, no século XXI a Argentina ainda continua a ser vista 

e imaginada como uma nação de imigração como era no século 

XIX em relação às correntes provenientes da Europa, embora, 

atualmente quase 70% dos imigrantes venham de outros países da 

região (ver Anexo Estatístico). Como vimos, estes migrantes 

intrarregionais que foram normalmente encarados como fatores de 

“atraso” e inclusive em termos racistas, abordaram, durante 

muitos anos, normativas de rejeição e desproteção dos seus 

direitos declarados na Constituição. Isto justificou comportamentos 

sociais de estigmatização e vulnerabilidade na população dessa 

origem80. Mas, em 2003, depois de 20 anos de debate 

 

77 Na sua maior parte trata-se de decretos ditados pelo Poder Executivo, mais especificamente 

pelo Ministério do Interior, mas também é o caso para todas as normas ditadas anteriormente a 

1910, incluídas as seis amnistias concedidas durante governos democráticos. Estas 

regularizações de migração tiveram local em 1949, 1958, 1964, 1974, 1984, 1992/94. As duas 

primeiras, gerais; as quatro últimas, para imigrantes de países vizinhos. Na década de 1970, 

foram regularizadas por esta via 147.383 pessoas; na década 1980, 149.556, e da de 1990, 

224.471, segundo dados da Direção Nacional de Migrações.  
78 As limitações impostas pela Lei à obtenção da residência legal e da documentação necessária 

para isso geraram, segundo a opinião de vários especialistas como Zaffaroni, uma grande massa 

de imigrantes que permanecem em situação de irregularidade no país. 
79 COURTIS E PACECCA, Op. Cit., 2007, pág. 8. 
80 A visão é que são um fator “escurecedor” da sociedade local. O termo original é “browning 

factor” e foi criado por George Reid Andrews, 2004. 



 

324 

A nação na região 

parlamentar, a nova lei de migração, que declara que a migração é 

um direito humano, foi aprovada, marcando um novo rumo em 

termos normativos81. Este importante passo deixou para trás a Lei 

Videla combinando a dimensão discursiva e normativa no contexto 

de uma nova fase de consolidação do processo de integração 

regional. No entanto, foram necessários muitos anos de debate 

para criar uma consciência entre os membros do MERCOSUL em 

relação à importância de construir uma região não apenas de livre 

comércio, onde os capitais pudessem fluir, mas também de livre 

circulação, onde as pessoas pudessem ir e regressar, de acordo 

com o seu benefício. Os atuais acordos bilaterais entre alguns 

Estados-membros facilitam a aquisição da residência, ao eliminar 

requisitos, como a autorização de trabalho, e ao reduzir as taxas 

consulares.  

No caso argentino, o Artigo 75 da Constituição Nacional 

afirma que “os tratados e as concordatas têm uma hierarquia 

superior às leis”. Isto cria uma hierarquia constitucional aos 

instrumentos internacionais dos direitos humanos, como a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; a 

Declaração Universal de Direitos Humanos e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos; entre outros82. Em termo de 

legislação de migração, observa-se uma concordância com os 

princípios dos acordos internacionais sobre os direitos dos 

migrantes, principalmente através da nova lei, mas ainda mais 

pela Lei 25.902 (Lei que aprova o Acordo de Residência para os 

Nacionais dos Estados do MERCOSUL, Bolívia e Chile, 2004) e a Lei 

25.903 (Lei que aprova o Acordo de Residência para os Nacionais 

dos Estados do MERCOSUL, 2004).  

Todo isto foi acompanhado pela referida campanha de 

regularização da situação de migração chamada Pátria Grande, 

realizada no ano de 2005 e de 2006, na qual foram regularizados 

 

81 GIUSTINIANI, R. –editor- (2004)  
82 Além disso, o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais; o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e o seu Protocolo Facultativo; a Convenção sobre a 

Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação Racial; a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher; a Convenção contra a Tortura e outros Tratos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes; a Convenção sobre os Direitos da Criança. 
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uma grande quantidade de migrantes provenientes dos países da 

região83. Apesar da incorporação do discurso dos direitos humanos 

ser o que fundamenta a afirmação de um “novo paradigma no 

tratamento da questão da migração”, deve-se destacar que esta 

dimensão transnacional não elimina a importância dos estados 

nacionais que, como soberanos no seu território, são quem regula 

e gere a diversidade cultural da qual os migrantes são uma parte 

importante. Por estes motivos, apesar dos progressos realizados 

em matéria de políticas de migração na região, e principalmente 

na Argentina, as limitações à livre circulação ainda existem84. A 

nova lei de migração argentina foi formalmente implementada de 

forma formal e ratificada em 2010, com o qual as agências 

estatais, escolas, hospitais, polícia, direção de migrações, entre 

outras, ainda continuam a ignorar as suas instruções. No entanto, 

é possível pensar que a integração regional trouxe novos 

elementos ao debate sobre a cidadania e a nacionalidade 

argentina.  

4. O REGIONAL E O NACIONAL NA (RE)DEFINIÇÃO 

DAS FRONTEIRAS  

Neste trabalho foram analisadas as migrações internacionais 

na América do Sul, sob o contexto do atual processo de 

“integração regional”. O foco centrou-se nos discursos, 

regulamentos legais e políticas públicas dos governos dos países 

envolvidos nestes processos, principalmente os relacionados com a 

imigração intrarregional na Argentina, e a sua influência na criação 

de uma estrutura que defenda e garanta o acesso dos migrantes 

aos seus direitos como cidadãos.  

Em relação à avaliação dos discursos presidenciais, a análise 

centrou-se nos diferentes aspetos da integração regional, que 

mostraram que os objetivos do projeto regional de unificação 

económica, cultural, política e social se articulam entre si. Como se 

pretendeu mostrar, os discursos “integracionistas” propõem um 

 

83 Com base na informação de registos de estrangeiros disponibilizados pela Organização 

Internacional para as Migrações (OIM) observa-se que os bolivianos e os paraguaios representam 

27,8% e 50,8% (respetivamente) do total dos processos de regularização de migração, iniciados 

e resolvidos, através do Programa Pátria Grande durante o seu período de vigência. 
84 CERIANI CERNADAS, P., 2006.  
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modelo baseado na pluralidade, mas mantêm as identidades 

nacionais. Por isso, a “latino americanidade” aparece como um 

elemento constitutivo da unidade, que no entanto não anula as 

diferenças e as desigualdades. Estas narrativas presidenciais 

recriam diferentes aspetos da história da região e centram-se na 

autonomia política, económica e cultural da região, na igualdade 

dos direitos e na redução das desigualdades económicas e sociais, 

tanto no interior das nações como entre elas, assim como do bloco 

em relação aos países do “norte”85.  

Neste sentido, a história comum, apesar de ter uma raiz 

histórica, “deve ser entendida como um conjunto de formas 

contingentes e provisórias que não implicam de forma alguma uma 

ordem definitiva, mas permitem ter uma antevisão de momentos 

de equilíbrio instável e precário”86. Desta forma, os discursos, as 

normativas e as políticas “integracionistas” analisados podem 

repercutir de forma efetiva em transformações sociais. Por 

exemplo, novas relações entre a União Europeia (UE) e o 

MERCOSUL ou mudanças na orientação ideológica dos governos na 

região (como produto do resultado das eleições), podem levar a 

consequências específicas nestes discursos e regulamentos e, 

portanto, nos direitos das populações migrantes.  

O “reconhecimento”, o “respeito” e a “inclusão” de uma 

maioria populacional que não figurava como principal beneficiária 

dos processos de integração, principalmente nos que se referem às 

migrações intrarregionais, tornou-se num eixo importante dos 

discursos e das políticas regionais. No campo migratório, os 

discursos e as políticas públicas mostram uma mudança nos 

últimos dez anos que, além de semântica, mudou o foco da 

questão para a área dos direitos civis. Como resultado, os 

movimentos migratórios regionais são colocados como um ponto 

central da agenda do bloco, principalmente em países como a 

Argentina, que tem uma alta percentagem de população imigrante 

ou como a Bolívia, o Paraguai ou o Uruguai, cuja população 

apresenta uma alta emigração. É neste contexto que a questão 

 

85 GALLINATI E GAVAZZO, Op. Cit., 2011, pág. 68-69. 
86 FERNÁNDEZ BRAVO, A. (comp.) La invención de la Nación: lecturas de la identidad de Herder a 

Homi Bhabha. Ed. Manancial. Buenos Aires. 2000, pág. 16 



 

327 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

sobre a circulação de pessoas na região passou a ser concebida em 

termos de “livre circulação de cidadãos” e não como “circulação de 

fatores produtivos”, o que, como mostrámos num trabalho 

anterior87, pode afetar as identidades e formas de participação dos 

migrantes e dos seus descendentes.  

Em qualquer caso, com a incorporação do discurso dos 

direitos humanos no contexto da regionalização houve certamente 

uma mudança na abordagem do Estado na questão da migração, 

como vimos no caso da Argentina. No entanto, esta mudança não 

está isenta de tensões: “em termos gerais, a extensão realista dos 

critérios para a concessão da residência aos migrantes da região, 

opõe-se a continuidade dos subtis mas concretos 

condicionamentos que permitem níveis de controlo e de exação 

impensáveis para a população nativa e que, em última análise, 

continuam a dificultar a formação de uma ligação legítima com o 

local de residência e o exercício de uma cidadania de primeira”88. 

Perante esta situação, é importante perguntar-se até que ponto 

este quadro representa um “novo paradigma”, principalmente 

quando se considera a história dos fluxos migratórios e dos 

discursos que despertaram. O carácter inovador do regulamento e 

dos discursos deve ser relativizado, enquanto não estiver resolvida 

a igualdade prática e efetiva dos direitos de nacionais e de 

estrangeiros que os funcionários públicos do século XIX souberam 

gerir, já que a cidadania não é apenas um estatuto legal, mas 

também um sentido de pertença. Em relação a isto “cruzar 

fronteiras tem efeitos profundos sobre os indivíduos e também 

sobre as formas como as afiliações nacionais e os estados 

nacionais são entendidos”89. Como mencionado mais acima, o 

processo de formação de uma nação envolve a conquista e a 

incorporação de outros grupos étnicos, e uma das suas 

ferramentas foi a procura da “unidade cultural”. No entanto, “as 

fronteiras porosas e o crescimento da diversidade étnica e cultural 

 

87 GAVAZZO, Op. Cit., 2012 
88 COURTIS E PACECCA, Op. Cit., 2007, pág. 12. 
89 WESTWOOD, S; PHIZACKLEA, A. Trans-nationalism and the Politics of Belonging. Routledge. 

Londres. Nova Iorque. 2000, pág. 15. 
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fazem com que a homogeneização cultural seja impossível”90. 

Neste sentido, a ideia de que cada pessoa deve pertencer política e 

culturalmente a apenas uma nação torna-se uma ferramenta inútil 

para a análise das migrações internacionais.  

Como foi analisado com mais detalhe no trabalho 

mencionado91, parece então que “as identidades coletivas não são 

coisas com as quais nascemos” e que, neste sentido, uma nação 

não é apenas uma entidade política, mas também algo que produz 

significados, um sistema de representação cultural92. Por estes 

motivos, “o povo” ou “a gente” não são apenas cidadãos de uma 

nação, mas também participam da ideia da nação representada 

numa suposta cultura nacional. Pertence-se a uma nação 

entendida como uma comunidade simbólica que tem o poder de 

criar um sentido de identidade e de aliança ou de inimizade e 

rejeição. Assim, as culturas nacionais constroem identidades 

(definidas como sentidos de pertença) através da produção de 

significados sobre a nação, com os quais os indivíduos podem 

autoapresentar-se e com os quais podem relacionar-se, como se 

pretendeu mostrar a partir do estudo dos discursos públicos no 

caso argentino.  

A estigmatização dos “outros” que não se “adaptam” às 

culturas nacionais locais, que não se “integram”, defende a ideia 

de que não são seres humanos “iguais”, mas sim “problemas”. 

Isto, como demonstra o caso argentino, traduz-se na ação direta 

do Estado e na elaboração e manutenção de dispositivos 

regulatórios que fundamentam algumas das condutas mais 

frequentes de violação dos direitos fundamentais dos migrantes. 

Por estes motivos, deve-se observar e analisar em profundidade o 

fenómeno da discriminação e estigmatização das identidades 

ligadas aos migrantes intrarregionais provenientes de países com 

desvantagens comparativas em relação ao destino, aos seus 

espaços e aos seus autores frequentes, para entender os 

obstáculos que ainda persistem, apesar das mudanças positivas no 

regulamento e nos discursos, para a realização dos direitos 

 

90 CASTLES, 2000, pág. 131. 
91 GAVAZZO, Op. Cit., 2012. 
92

 SOLOMOS E SCHUSTER, 2000. 
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fundamentais dos migrantes intrarregionais. Porque, por mais que 

os discursos integracionistas convoquem a unidade e a irmandade 

e promovam tratados que estabeleçam mudanças a nível 

normativo, são os estados nacionais os que continuam a ser quem, 

no final, se responsabiliza por converter os princípios acordados 

numa realidade concreta para as populações em movimento.  
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PODE O JUIZ SER PARTE DOS PROCESSOS DE 

MUDANÇA SOCIAL? 

DO JUIZ MONGE AO JUIZ 

CONSTITUCIONALMENTE COMPROMETIDO 

 

Luis Aguiar  

Universidade Carlos III de Madrid 

 

Resumo 

Este capítulo aborda a superação do modelo do Poder Judicial característico do 

constitucionalismo liberal clássico em relação às exigências da sociedade 

contemporânea no Estado Constitucional de Direito. Depois de analisar os novos 

papéis assumidos pelo Poder Judicial como guardião dos direitos constitucionais e do 

bom funcionamento do sistema político, bem como os limites à judicialização dos 

direitos sociais de prestação que derivam de outros bens, valores e direitos do 

Estado de Direito, o texto irá refletir sobre as características que devem fazer parte 

de um novo modelo de juiz mais de acordo com os novos papéis atribuídos ao Poder 

Judicial. 

 

1. O JUIZ MONGE 

O Poder Judicial, na clássica divisão de funções e de poderes 

descrita por Montesquieu (O Espírito das Leis. Capt. VI. Livro XI1), 

que tanta influência teve na formação do constitucionalismo 

continental europeu, foi o terceiro dos poderes do Estado, que por 

sua vez este autor define como “julgar as diferenças entre os 

indivíduos”, o que corresponde ao que hoje é conhecido como 

 

1 Como é bastante conhecido, a habitualmente denominada divisão de poderes de 

MONTESQUIEU tem como ponto de partida a análise de quais são as funções básicas, essenciais 

que devem ser satisfeitas por toda organização política, às quais chama de “puissances”. São 

estas “la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des 

gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil””.  

E constatado que o poder tem uma tendência natural a exercer de um modo e com conteúdos 

abusivos (“Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des 

nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d'exécuter les 

résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers”), num 

segundo momento lógico, o ilustre bordelês propõe que essas funções/potestades (“puissance”) 

sejam exercidas por poderes (“pouvoirs”) diferenciados.  
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jurisdição civil, e “punir os crimes”, ou seja, encarna o poder 

punitivo do Estado, ao qual hoje chamamos de jurisdição penal, 

trabalho que os juízes desempenham diariamente através da 

aplicação da lei aos casos controversos que os cidadãos submetem 

à sua consideração.  

No entanto, essa aplicação da lei como canal através do qual 

os Juízes e os Magistrados resolviam os conflitos que lhes eram 

apresentados, e que por sua vez foi o que veio construindo o 

núcleo essencial da função jurisdicional, centrava-se, na prática, 

numa compreensão um pouco mecânica e simplista do que era a 

interpretação e aplicação das leis. De facto, em última análise, a 

administração da justiça a partir de um ponto de vista lógico 

consistia em desenvolver um silogismo simples, no qual a premissa 

principal centrava-se na declaração de carácter geral contida na 

norma jurídica aplicável ao caso, a premissa específica centrava-se 

numa análise dos eventos que tinham levado ao conflito e à 

conclusão, que materializava a sentença do processo, era o 

resultado de aplicar aos factos em causa o suposto geral abrangido 

na norma.  

O qual, por sua vez, dito como complemento, apenas era 

possível graças ao simplismo paralelo que caracterizava os 

sistemas dessa época no direito escrito incipiente que começava a 

ocupar o segmento central daquele. 

Depois de projetada esta ordem de ideias sobre o 

constitucionalismo incipiente existente no mundo ocidental no final 

do século XVIII e no início do século XIX, como resultado da 

conclusão das grandes revoluções liberais, o modelo de separação 

de poderes ali refletido contempla um Poder Judicial com falta de 

relevância, tanto para a configuração da ordem política como para 

contribuir para a configuração da ordem social. Além disso, nada 

alheio às previsões apontadas pelo ilustre Senhor da Brède e Barón 

de Montesquieu no seu conhecido Espírito das Leis. Apenas é 

necessário para este efeito relembrar as afirmações literais feitas 

pelo ilustre autor no Capt. VI do Livro XI da referida obra, onde 

descreve o papel atribuído ao Poder Judicial, em contraste com o 

que é entregue aos restantes poderes do Estado.  
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Assim, enquanto ao Poder Legislativo é-lhe atribuído 

“promulgar as leis para um certo tempo ou para sempre e 

emendar ou revogar as já existentes” (o que, obviamente, tem um 

componente criativo, inovador e configurador do sistema com 

projeção imediata na vida social) e ao Poder Executivo são-lhe 

atribuídas questões tão relevantes para a estruturação da realidade 

social como “dispor da guerra e da paz, enviar ou receber 

embaixadores, estabelecer a segurança e prevenir as invasões”, os 

juízes são definidos como “seres inanimados que não podem 

moderar nem a força nem o rigor das leis”, o que levará 

Montesquieu a proclamar, um par de páginas depois, a sua famosa 

frase “les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les 

paroles de la loi”.  

Neste contexto, regresso novamente à expressão destas 

ideias no sistema constitucional, o modelo de Poder Judicial 

imposto no constitucionalismo liberal clássico (que durou até à 

Primeira Guerra Mundial) é um Poder Judicial meramente passivo, 

reflexo, carente de protagonismo na direção política do Estado e 

irrelevante na configuração da ordem social concreta, o que 

plasticamente resulta no direito positivo numa escassa regulação 

constitucional (por exemplo, em França) e num escasso 

tratamento pela doutrina constitucional2.  

 

2 Em França (como país mais paradigmático e que mais influência teve no constitucionalismo da 

Europa continental), a falta de interesse dos textos constitucionais pelo Poder Judicial é explicado 

pela apreensão que tradicionalmente existiu nesse país em relação ao Poder Judicial. Apreensão 

primeiro em relação aos Parlamentos judiciais e à noblesse de robe na etapa final do Antigo 

Regime como consequência da prolongada e intensa conivência destes com a Corte, apreensão 

que explode de forma virulenta e explícita no período revolucionário do final do século XVIII, mas 

que projeta a sua influência nos textos constitucionais posteriores praticamente até hoje. 

A consequência ou manifestação mais imediata desta apreensão/falta de interesse e rejeição no 

constitucionalismo francês à configuração do Poder Judicial como uma estrutura constitucional 

específica é a ausência sistémica até hoje da expressão “Poder Judicial” nas sucessivas 

constituições que vigoraram em França durante os últimos 200 anos, ausência que, por sua vez, 

tem um elemento correlativo na doutrina constitucional deste país. É anedótico mas significativo, 

que na Constituição francesa vigente em 1958 (revista em 2008) não existe nem uma referência 

ao Poder Judicial como tal ou aos órgãos jurisdicionais responsáveis por implementar a justiça; 

apenas o Título VIII é dedicado à “Autoridade judicial”, mas entendendo por tal o Conselho 

Superior da Magistratura. De acordo com isto, em França, na quase totalidade dos atuais 

manuais universitários em utilização na disciplina de direito constitucional (entre outros, B. 

Chantebout, J. Gicquel, P. Pactet, D. Turpin ou M. Verpeaux), praticamente nenhum dedica para 

além de 4/5 páginas à explicação do Poder Judicial. 
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Um Poder Judicial nos sistemas jurídicos da Europa 

continental, ligados ao que normalmente é conhecido como 

sistemas de civil law, é detido por um extrato judicial 

profissionalizado e burocratizado (em que a organização judicial é 

estruturada em forma de pirâmide, na qual se começa pelos níveis 

inferiores e se progride profissionalmente através de mecanismos 

de promoção interna), onde o valor estrutural, e o modelo no qual 

o valor mais apreciado é a independência (e de forma 

complementar a imparcialidade) do Poder judicial -o que não é 

pouco- para que os seus trabalhos de a) resolução dos conflitos 

privados entre os cidadãos no exercício dos seus respetivos direitos 

e b) a materialização do poder punitivo do Estado para punir os 

delitos e impor as penas previstas, sejam desenvolvidos com uma 

submissão, exclusiva e estrita, à lei. Porque essa é a razão de ser 

da independência judicial, garantir que no processo de mediação 

entre a norma jurídica (pela sua própria natureza “geral”) e a 

aplicação desta aos factos, não existe nenhum elemento estranho 

a interferir.  

O facto de que a maior novidade que o direito constitucional 

positivo do século XIX incorpora ao estatuto jurídico-constitucional 

do Poder Judicial ser a noção de inamovibilidade do juiz como 

garantia por excelência para assegurar a independência judicial, é 

uma boa prova do que se acaba de expor. 

No seguimento da procura de um expoente desta realidade 

que acabei de descrever, penso que o Juiz Surra, protagonista de 

um romance curto escrito por Andrea Camilleri há alguns anos, 

pode muito bem servir.  

O autor localiza a sua história na Sicília do último terço do 

século XIX, com uma recente estreada unidade italiana. O seu 

protagonista, o Juiz Surra (obviamente uma personagem de 

ficção), é um juiz que veio do norte, da Itália rica, para presidir o 

órgão judicial mais importante da ilha, mas sem conhecer a 

singular realidade social da Sicília, uma sociedade 

predominantemente rural, regida por valores tradicionais e 

caracterizada principalmente pela existência de uma densa rede de 

favores e lealdades, dirigida na sombra pelos membros da Cosa 
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Nostra, cujos comportamentos nem sempre eram caraterizados 

por se moverem dentro dos limites permitidos pela lei.  

O Juiz Surra vive sozinho (a sua família ficou no norte), 

conhece pouco do dialeto falado na região, o que faz com que não 

entenda tudo o que lhe dizem ou o que dizem sobre ele, é ingénuo 

e ignora completamente os perigos que espreitam diariamente. No 

entanto, é precisamente este isolamento do ambiente social em 

que vive, que converte o Juiz Surra no melhor aplicador da lei, o 

juiz mais justo que a Sicília já teve, o que lhe permitiu sair 

vitorioso do seu combate contra as extorsões que até então eram 

pacificamente aceites, conseguindo que na vida da cidade 

(presumivelmente em Palermo) imperasse a primazia da lei como 

regra por excelência de convivência.  

Em todo o caso, para além da ficção e dos seus heróis, no 

que se refere à imagem da área judicial, esta não é muito diferente 

da que é oferecida pelas gravuras e primeiras fotografias da 

Espanha rural do século XIX, na qual o Juiz do local aparece, 

normalmente, a fazer parte de cenas no casino a jogar às cartas 

com o pároco, o médico e… o sargento da Policia como expressão 

das forças da cidade, sem nenhum representante da realidade 

social que pudesse perturbar a independência do Juiz. 

Algo muito diferente irá acontecer no mundo anglo-saxão.  

Na Grã-Bretanha, como máximo expoente dos países da 

common law, tradicionalmente é atribuído à área judicial um maior 

protagonismo na formação do sistema através da criação judicial 

do Direito dada a força jurídica do precedente. E, provavelmente 

por isso, um maior enraizamento dos seus membros com a 

realidade social do lugar onde exercem a função jurisdicional, 

dando lugar ao que C. Guarneri, tendo em conta os critérios de 

seleção do extrato judicial na Grã-Bretanha, chamou de “modelo 

profissional da Magistratura” em oposição ao modelo de “Juiz de 

carreira”, próprio dos sistemas da civil law e já descrito3.  

E principalmente nos EUA onde, como é sabido, além de 

existir uma forte tradição de nomeação de grandes setores do 

 

3 C. GUARNERI E P. PEDERZOLI. Los jueces y la política. Taurus. Madrid. 1999 
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extrato judicial através do voto popular em alguns setores4, a 

importância do Tribunal Supremo desde os primeiros momentos de 

vigência do texto constitucional, ao assumir este o controlo da 

constitucionalidade das leis, provoca um maior interesse do 

constitucionalismo pelo Poder Judicial, tanto no campo social e 

político, como no campo doutrinal.  

Estes são os dois paradigmas de juiz que o primeiro 

constitucionalismo liberal oferece, o modelo de Juiz de carreira, 

funcionarizado, burocratizado e isolado do seu ambiente social.  

Em todo o caso, voltando ao modelo de juiz do século XIX 

que sobrevive até ao início do século XX nos sistemas da “civil 

law”, permitam-me admitir que não serei eu, a título de princípio e 

na falta de dados convincentes, que o vou criticar. Modelo, que 

algumas vezes, qualifiquei como o modelo do “Juiz monge”, 

expressão com a qual não pretendo insultar este modelo de Juiz, 

mas sim destacar os seus valores positivos: a vocação e o 

compromisso com a Justiça, a independência e a imparcialidade 

moderada na aplicação desta, a submissão exclusiva à lei, tanto na 

sua atividade profissional como na sua vida pessoal, etc. Este 

modelo torna-se irrepreensível, já que situa como princípio 

fundamental de todo o Poder Judicial e de toda a atividade 

jurisdicional a ideia de “independência” do Juiz para que no seu 

trabalho de mediação apenas prevaleça a sua relação exclusiva à 

lei.  

Mas também parece apropriado alertar em relação às falhas 

que este modelo pode provocar, já que termina por transformar a 

independência judicial num isolamento quase físico do Juiz, tanto 

em termos da realidade social em que vive, como em relação aos 

problemas que afligem os cidadãos que julga e ao contexto social e 

político em que estes desenvolvem a sua vida quotidiana. Entre 

outras razões, porque a própria textura e características dos 

sistemas jurídicos contemporâneos não encaixam bem com este 

modelo de “Juiz monge”. No entanto, sobre estes temas irei falar 

mais à frente. 

 

4 Sobre o acesso à carreira judicial nos EUA ver R. SERRA SANCRISTOBAL. La selección de jueces 

en Estados Unidos. Thomson Reuters-Civitas, Madrid. 2011. 
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Permitam-me ir agora, novamente, à literatura para mostrar 

ações desproporcionadas que podem derivar de uma conceção 

exagerada da “independência judicial”, entendida como um 

isolamento total (quase físico) do Juiz em relação ao ambiente 

social em que desempenha o seu trabalho sem nenhum outro tipo 

de matizes a partir de uma compreensão demasiado simplista do 

que é a interpretação e aplicação das leis.  

Desta vez vou recorrer a um breve ensaio de Giovanni Papini, 

ensaísta italiano de culto da década de 50 e que na sua deliciosa 

obra O livro negro monstra as vantagens de um engenho 

cibernético imaginário que se encarrega da distribuição da Justiça 

num Estado de Direito informatizado, máquina ou computador ao 

qual chama “Tribunal eletrónico” e que não necessita de 

intervenção humana para fazer o seu trabalho, sendo este 

executado por um dispositivo de “sete metros [de largura], que 

[em forma de altar] está localizado na parede do fundo da principal 

sala do tribunal”.  

O autor, depois de descrever em detalhe o funcionamento da 

máquina, explica como é que esta faz o seu trabalho: “depois de 

receber os factos do caso, um distribuidor automático vomitou um 

cartãozinho no qual estava descrita a sentença: vinte e três anos 

de trabalhos forçados para o jovem assassino. O inspetor da polícia 

recolheu este cartãozinho e levou o condenado”). No final, conclui 

relatando a sensação que esta situação lhe dá: “sempre fui a favor 

das prodigiosas invenções humanas derivadas da ciência moderna, 

mas aquela horrível aplicação da cibernética confundiu-me e 

perturbou-me profundamente. Ver aquelas criaturas humanas, 

talvez mais infelices do que culpadas, julgadas e condenadas por 

uma máquina brilhante e gélida, foi algo que despertou em mim 

um protesto surdo, talvez primitivo e instintivo, mas ao qual não 

conseguia silenciar… Apesar de ter de reconhecer que o tribunal 

eletrónico tem, sem dúvida alguma, um mérito: o de ser mais 

rápido que qualquer tribunal constituído por juízes de carne 

humana”. 

É essa a Justiça ideal que queremos para os nossos dias? 

Esta breve hipérbole serve para mostrar que este modelo de 

Juiz que acabo de descrever, para o bem e para o mal, com os 
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seus aspetos positivos (muitos), mas também com as suas 

notáveis fragilidades, foi ultrapassado pela realidade dos 

acontecimentos, pelas exigências dos complexos conflitos que os 

juízes têm de solucionar na segunda metade do século XX e pelas 

transformações produzidas nos atuais sistemas diversificados e 

plurais com uma origem diversa das suas normas e que, com uma 

maior abundância, dispõem no seu topo de textos constitucionais 

dotados de pleno significado jurídico.  

2. O JUIZ CONSTITUCIONALMENTE COMPROMETIDO 

Vou começar este novo ponto da minha reflexão, destinado a 

explicar os aspetos mais significativos do que denominei no título 

deste trabalho de “Juiz constitucionalmente comprometido”, 

apresentando algumas notas e episódios nos quais se percebe 

como de facto tanto os Juízes individualmente considerados, como 

o Poder Judicial como estrutura que incorpora o terceiro poder do 

Estado, foram forçados a assumir novos papéis que impedem 

totalmente qualificar estes como “seres inanimados que não 

podem moderar nem a força nem o rigor das leis”, que não 

intervêm na formação da realidade social e que tomam decisões 

que não interferem no desenvolvimento da atividade política.  

Os primeiros indícios que confirmam a superação desta 

compreensão tradicional do Poder Judicial manifestam-se já no 

final do século XIX e no início do século XX com o aparecimento 

dos primeiros mecanismos do que mais tarde é denominado como 

o Estado de Direito. Este modelo de Estado de Direito, que 

explicado de uma forma muito simples, exige a subordinação mais 

ou menos intensa de todos os poderes públicos ao Direito, o que 

evidentemente vai reforçar o papel daquele setor do poder público 

chamado a dotar de plena operacionalidade jurídica as regras 

jurídicas, ou seja, o Poder Judicial. É nesse período e contexto, 

onde no campo doutrinário são produzidos no direito público 

bismarckiano as primeiras construções destinadas a dar 

personalidade jurídica à organização estatal como estrutura 

submetida ao Direito e relacionado com isso, o aparecimento da 

noção dos direitos públicos subjetivos (em Gerber ou Jellinek). No 

direito positivo são reformuladas determinadas instituições para 

que possam ser mais eficazes no trabalho de garantir o controlo 
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jurídico da Administração Pública. Assim, a instauração em França 

do Conseil d’Etat como instituição pseudojurisdicional ou 

parajudicial destinada a garantir a subordinação da Administração 

à lei (apesar do Conselho de Estado francês ter sido instituído 

formalmente pela Constituição de 13 de dezembro de 1799, é 

apenas no início da III República que pela lei de 1872 é atribuída 

ao Conselho a justiça delegada). Ou em Espanha, com muitos altos 

e baixos, surge a jurisdição contencioso-administrativa (cujas 

primeiras manifestações, de acordo com Marta Lorente5, 

remontam a 1845, mas cuja origem real deve ser situada na Lei 

Santamaría de Paredes de 13 de setembro de 1888 que criou os 

Tribunais provinciais do Contencioso-administrativo e o Tribunal 

Contencioso-administrativo do Conselho de Estado, Tribunal que 

em 1904 é convertido numa Sala do Tribunal Supremo (Lei Maura-

Silvela).  

Não parece necessário advertir em que medida a submissão 

da Administração Pública, inclusive nos seus níveis superiores ao 

Direito e consequente controlo da legalidade a cargo de juízes e de 

tribunais, implica uma mudança substancial na posição do Poder 

Judicial no contexto da separação de poderes. No entanto, por 

uma questão de brevidade, irei passar diretamente para o período 

imediatamente consequente à Segunda Guerra Mundial, que é 

quando, com a consolidação do sistema demoliberal e a 

transformação do Estado liberal de Direito (Estado legislativo de 

Direito, de acordo com os termos utilizados pelos outros autores) 

em Estado constitucional e democrático de Direito, é produzida 

uma silenciosa mas clara reformulação do princípio de separação 

de poderes e das estruturas jurídicas que a encarnam, 

principalmente no que respeita ao papel do Poder Judicial nos 

sistemas constitucionais dos nossos dias. 

Como é bastante conhecido, a noção de Estado constitucional 

de Direito refere-se a essa criação de textos constitucionais iniciada 

nos anos 1946 e 1947, com a Constituição italiana e a Lei 

Fundamental de Bonn. No entanto, acredito que se pode afirmar 

que esta criação se prolongou até ao último quarto do século XX, 

 

5 M. LORENTE. Justicia desconstitucionalizada. España 1834/1869 em M. LORENTE (coord.) De 

justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870. CGPJ. Madrid. 2007. 
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com textos tão emblemáticos como a Constituição portuguesa de 

1977, a espanhola de 1978, a saga de constituições latino-

americanas dos anos 80 e o conjunto de textos que materializam a 

recuperação do constitucionalismo democrático-pluralista na 

Europa central e do Leste.  

Pois bem, este conjunto de textos constitucionais, entre 

muitas outras coisas, conta com uma série de notas formais de 

relevância jurídica importante, que merecem ser recordadas: 1) 

estes textos reclamam, muitas vezes, para si -explícita ou 

implicitamente- a condição de verdadeiras normas jurídicas, com a 

relação de operar como fundamento da ordem jurídica, a cuja 

cabeça está o próprio texto, 2) estes textos são igualmente 

criadores de direitos reais subjetivos imediatamente operacionais 

(a partir da Lei Fundamental e denominados “direitos 

fundamentais”), que são aplicáveis inclusive em sede judicial e, 

finalmente, 3) estes textos (e os direitos ali consagrados) são 

dotados de uma força vinculante particularmente intensa, que 

converte os textos constitucionais no núcleo central dos seus 

respetivos sistemas sobre os quais projetam uma importante 

eficácia interpretativa. 

Noções como Justiça constitucional, Inconstitucionalidade, 

Direitos Fundamentais, Interpretação conforme, Eficácia horizontal 

dos direitos constitucionais nas relações entre privados, Limites 

dos direitos fundamentais, etc., são expressões que se referem a 

categorias que hoje fazem parte da linguagem jurídica quotidiana e 

que, há 70 anos, eram praticamente inexistentes. 

Devido a este novo constitucionalismo da segunda metade do 

século XX, o até então considerado Estado legal de Direito, tornou-

se num Estado constitucional de Direito, modelo de organização 

estatal no qual o papel do Juiz como ator da vida jurídica foi 

significativamente alterado e aumentado no contexto do princípio 

de separação de poderes até limites inimagináveis para o modelo 

do “Juiz monge”. 

Transformação que foi redimensionada em combinação com 

as mudanças no sistema de fontes do Direito como consequência 

de processos de integração regional que, muitas vezes, formaram 

um subtipo de organização política com capacidade para criar reais 
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sistemas jurídicos paralelos. Penso, principalmente, para o caso 

espanhol na União Europeia e no direito ali criado, mas também 

não é menor a importância que deriva dos processos de integração 

regional em matéria de direitos humanos que também produziu o 

seu vocabulário próprio. Pense em expressões como “Proteção 

multinível” ou “Diálogo entre Tribunais”, “Controlo de 

convencionalidade”, etc. 

Pois bem, como não podia ser de outra forma, este processo 

de reconfiguração dos sistemas contemporâneos não só teve um 

impacto significativo na forma de compreender o que seja a 

interpretação e a aplicação das normas aos casos e aos conflitos 

levados perante o Poder Judicial, mas também estas mudanças 

abriram aos Juízes e aos Magistrados uma margem ampla de 

disponibilidade e, por extensão, uma ampliação paralela à 

criatividade do seu trabalho no panorama da divisão de poderes.  

Com o objeto de relatar, apesar de uma forma sucinta, os 

aspetos mais significativos deste processo duplo que consagrou 

que o trabalho do Juiz fosse redimensionado de forma significativa, 

parece ser necessário salientar pelo menos dois pontos: 

- Por um lado, a expansão significativa da margem de 

disponibilidade do Juiz devido ao processo de seleção da norma a 

aplicar nos conflitos e nos litígios que são submetidos à sua 

consideração, como consequência da natureza extraordinariamente 

complexa dos sistemas contemporâneos, dada a pluralidade, 

heterogeneidade e variedade de planos das fontes do Direito 

aplicáveis em cada conflito.  

- Por outro lado, a expansão igualmente relevante dos 

métodos de interpretação jurídica no contexto de alguns sistemas 

em que, além do valor da lei como norma de carácter geral por 

excelência ser significativamente desvalorizado e fracionado, a 

interpretação em sentido estrito desta deve necessariamente 

ponderar como critério preferencial o conteúdo dos enunciados 

constitucionais, muitas vezes, breves, enigmáticos e sempre gerais 

e densos em valores. 

Sem descrever em detalhe, porque mais à frente será alvo de 

um comentário específico, o acentuado aumento de conteúdos de 

carácter prestacional que os atuais textos constitucionais registam, 
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conteúdos que na prática estendem-se à totalidade dos direitos 

constitucionais (desde os direitos de liberdade mais tradicionais 

como a liberdade de expressão ou o due process law, até aos 

direitos recém-formados conhecidos como DESC) e nos quais a 

garantia dos mesmos e a determinação da prestação 

correspondente em casos de controvérsia judicial é atribuída ao 

Juiz, dando a este um forte carácter criativo.  

No entanto, a mudança de papel do Juiz nos sistemas 

jurídicos contemporâneos e, por extensão, na posição deste no 

sistema de divisão de poderes, não termina no ambiente da noção 

e evolução do Estado de Direito. Também a partir de dimensões 

mais imediatamente políticas é possível encontrar formas, nas 

quais o papel do Juiz, como elemento do sistema de governo, 

ganhou um protagonismo impensável em fases anteriores do 

sistema constitucional.  

Neste sentido, categorias que tradicionalmente pareciam 

alheias e até certo ponto contraditórias enquanto regidas por uma 

lógica muito diferente como “sistema de governo” e “Poder 

Judicial”, durante a segunda metade do século XX têm sido 

frequentemente sobrepostas, operando o segundo (ou seja, o 

Poder Judicial) como um importante complemento do primeiro (o 

sistema democrático de governo) e inclusive aparecendo, por 

vezes, o Poder Judicial como uma salvaguarda final do sistema 

democrático-representativo, como consequência de fenómenos de 

excessivo encapsulamento da legitimidade da democracia 

constitucional e pluralista numa representação política sequestrada 

pelos partidos políticos e por uma classe política excessivamente 

profissionalizada, que enfraquece os controlos no interior do 

sistema político e provoca episódios lamentáveis de corrupção 

pouco respeitosos com a legalidade, quando não pura e 

simplesmente criminosos.  

Nestas situações, além do desgaste que normalmente estas 

situações provocam, deteriorando a legitimidade do sistema 

democrático, a classe política é vista pela cidadania como 

excessivamente preocupada com os seus próprios interesses 

(embora estes por vezes sejam inclusive totalmente legítimos, mas 

excessivamente ligados aos interesses do partido) e em sentido 
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contrário é vista como demasiado afastada dos interesses públicos 

e gerais. Perante ela, os Juízes e os Magistrados, o Poder Judicial 

como o terceiro poder do Estado, são vistos com todos os riscos 

que isso pode causar a longo prazo para a legitimidade do sistema 

democrático, como um setor do poder público alternativo aos 

níveis estritamente políticos (o Parlamento, o Governo, os partidos 

políticos), que por um lado encarna melhor o interesse público e 

por outro ocupa-se mais dos problemas que dizem respeito mais 

diretamente aos cidadãos.  

Os Juízes tornam-se assim, como em algumas situações 

recentes foi demonstrado, nas pessoas que devem garantir o bom 

funcionamento do sistema político e das disfunções causadas pelo 

sistema democrático ou, como escreveu Antoine Garapon, os 

juízes são os verdadeiros “guardiães das promessas”6. 

É importante recordar para tal efeito e por todos, mas não 

apenas, o papel desenvolvido pela justiça italiana na primeira 

metade dos anos 90, no processo conhecido como mani pulite7, 

em França nesse mesmo período o processo judicial seguido pelo 

“affaire” do sangue contaminado no qual esteve implicado Laurent 

Fabius, nesse momento Primeiro-ministro e hoje Ministro dos 

Assuntos Exteriores8 ou na Espanha mais recente como 

instrumento para combater o flagelo da corrupção e obtenção de 

dinheiro fácil no ambiente do poder em períodos de forte 

crescimento económico (Filesa, Gurtel, Bárcenas, entre outros) e 

que em tão alta medida causou ou está a causar neste momento, 

uma importante perda de legitimidade das instituições 

democrático-representativas. 

No entanto, ainda assim, a partir de uma perspetiva 

exclusivamente jurídica e centrada na reflexão teórica sobre o 

Poder Judicial e o papel dos Juízes nos sistemas constitucionais 

 

6 A. GARAPON. Jueces y democracia. Flor del Viento. Madrid. 1997. 
7 “L'espressione Mani pulite designa una stagione degli anni novanta caratterizzata da una serie 

di indagini giudiziarie condotte a livello nazionale nei confronti di esponenti della politica, 

dell'economia e delle istituzioni italiane. Le indagini portarono alla luce un sistema di corruzione, 

concussione e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti del mondo politico e finanziario 

italiano detto Tangentopoli. Furono coinvolti ministri, deputati, senatori, imprenditori, perfino ex 

presidenti del Consiglio”. Wikipedia. http://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite.  
8 A.M. CASTERET. L'affaire du sang. La Découverte. Paris. 1992. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite


 

350 

Pode o juiz ser parte dos processos de mudança social? 

atuais, talvez onde maiores desafios e mais questões o paradigma 

do Juiz monge propõe é no contexto do Estado social de Direito.  

De facto, o Estado social como modelo de Estado no qual os 

poderes públicos se comprometem com o bem-estar dos cidadãos 

e com a eliminação dos obstáculos que impedem o cumprimento 

dos princípios de liberdade e igualdade, o que se traduz, por um 

lado, num maior protagonismo e intervenção dos poderes públicos 

na reformulação da realidade social assumindo estas importantes 

tarefas neste campo e, por outro, como complemento e 

materialização deste, o reconhecimento de uma série de direitos 

enquadrados no que habitualmente é denominado por “Direitos 

sociais ou de prestação”, o que vai, inevitavelmente, propiciar um 

aumento do papel e do protagonismo do Poder Judicial no 

cumprimento de boa parte destas medidas de ação social, 

principalmente na garantia dos chamados direitos sociais de 

prestação.  

Em relação ao plano geral das implicações envolvidas no 

Estado social que tem de atribuir um maior protagonismo dos 

poderes públicos (entre os quais está o Poder Judicial) nos 

processos de ordem social, supôs certamente uma ampliação do 

âmbito em que se desenvolvem os poderes do Juiz, como bem 

detetaram Guarnieri e Pederzoli (“a intervenção cada vez mais 

penetrante do Estado providencia em setores que o Estado liberal 

deixava ao controlo privado, foi resolvida numa expansão sem 

precedentes do sistema jurídico e, portanto, também em medida 

paralela na extensão da esfera de decisões do juiz”9) ampliação 

que em todo o caso ainda não parece levantar grandes objeções. 

Assim, em boa medida, estão, atualmente, a creditar alguns dos 

recentes pronunciamentos da justiça espanhola, devido à crise em 

matéria de embargos, restrição dos direitos laborais, etc. Assim, 

constatou, por exemplo, em Espanha, o jornal El País com uma 

informação recente intitulada “Os juízes espremem a lei para 

mitigar os danos da crise. Os tribunais adiantam-se à ação política” 

(“O último recurso”. Jornal El País. 2 de fevereiro de 2014. Pág. 

26)  

 

9 C. GUARNIERI E P. PEDERZOLI. Ob. Cit. pág. 18. 
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No entanto, a eventual ampliação aos direitos sociais do 

âmbito de proteção em que os Juízes intervêm parece propor 

obstáculos maiores, tema que desde a famosa monografia de 

Abramovich e Courtis de 200210, ainda é um problema por resolver 

com critérios universais. Cada sistema tem as suas regras e as 

suas respostas em relação a isso e a elas é necessário adaptar-se 

em cada caso concreto. Para uma abordagem de carácter geral, a 

monografia mencionada anteriormente oferece interessantes linhas 

de pensamento. No entanto, para o que aqui nos interessa, 

parece-me imperdoável deixar de destacar algumas teses 

dificilmente questionáveis: 

1. Os direitos sociais não são direitos reais, enquanto não 

forem protegidos pela atividade jurisdicional, ou seja, 

pelos Juízes. São outra coisa (o professor J. L. 

Cascajo, por exemplo, chamou-os de “direitos in 

fieri”11), estão protegidos pelo Juiz por meios indiretos, 

a proteção irá operar apenas por sector (por exemplo, 

através da cláusula de não regressividade ou por 

qualquer outra forma), mas a partir da perspetiva do 

papel da área judicial nos Estados sociais de Direito 

dos nossos dias, a reflexão deve ser dirigida com 

carácter geral para tentar proporcionar a maior 

viabilidade possível à proteção dos direitos sociais e de 

prestação pelos Juízes e Magistrados. 

2. Mas seria ingénuo ignorar as dificuldades sérias 

existentes a partir da perspetiva do papel do Juiz nos 

sistemas jurídicos dos nossos dias, uma judicialização 

generalizada e sem matizes dos direitos sociais de 

prestação. Apenas é necessário destacar uma: a 

oposição democrática que adverte que a) pela natureza 

do conteúdo protegido pelos direitos sociais, b) a 

extensão dos seus potenciais destinatários e c) as 

implicações de todos os tipos que, muitas vezes, 

 

10 V. ABRAMOVICH E CH. COURTIS. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta. 

Madrid. 2002. 
11 J. L. CASCAJO CASTRO. “Derechos Sociales”. Cuadernos de Derecho Público. Nº 37, 2009. 

Pág. 27.  
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podem resultar em pronunciamentos em sede judicial 

favoráveis ao reconhecimento da plena efetividade de 

certos direitos sociais, esta proteção judicial 

indiscriminada e sem matizes dos direitos sociais 

transcende do âmbito de decisões que um Juiz pode 

ordinariamente adotar, já que não nos podemos 

esquecer que os Juízes, a título de princípio, são, no 

conjunto dos poderes públicos, os máximos expoentes 

do que tem sido chamado de lógica contra 

maioritária12. 

Em todo o caso, para os efeitos que aqui interessam, vou 

terminar este ponto com uma conclusão provavelmente 

precipitada: a reflexão sobre a judicialização dos direitos sociais, 

embora a partir de uma atitude geral de princípio favorável a ela, 

deve-se ponderar cada caso concreto com outros bens, valores e 

direitos que derivam igualmente das constituições dos Estados de 

Direito modernos.  

No entanto, seja qual for a singularidade de cada sistema em 

relação às funções confiadas ao Poder Judicial, parece bastante 

evidente que esse Juiz, que viu, devido às transformações do 

Estado constitucional, social e democrático de Direito, o seu papel 

no sistema de divisão de poderes significativamente 

redimensionado, tem de ser um Juiz consciente tanto da realidade 

social do seu tempo como das orientações políticas dominantes na 

sociedade em que está inserido. E principalmente, comprometido 

com os valores superiores de liberdade e justiça que o 

constitucionalismo representa. É a esse Juiz que quero definir com 

o qualificativo de “juiz constitucionalmente comprometido”, ou 

seja, um Juiz que sem estar ideologicamente condicionado e sem 

perder de vista o interesse do público em geral, sabe sempre atuar 

de acordo com o sistema de valores que podem derivar da 

respetiva constituição nacional interpretada à luz e de acordo com 

os valores hoje consagrados pelo direito de origem convencional. 

 

12 Existe bastante literatura sobre o carácter contra maioritário do Poder Judicial, desde A. BICKEL. 

The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. Bobbs-Merrill. 

Indianapolis, 1962. Em castelhano, para uma boa aproximação ao tema pode ver R. 

GARGARELLA. La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial. 

Ariel. Barcelona, 1996  
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Um Juiz que não pode nem deve substituir os poderes 

genuinamente políticos nas decisões que pertencem 

exclusivamente a eles, mas que também não se deve deixar 

arrastar por linhas de ação política que ignoram ou desprezam os 

valores constitucionais que um dia foram proclamados pelos 

constituintes como expressão da vontade de autogoverno da 

cidadania. 

Resumindo, encarar o que é, provavelmente, um dos maiores 

desafios que os sistemas judiciais dos Estados de Direito enfrentam 

dos nossos dias: Definir o modelo de Juiz constitucionalmente 

comprometido, que tenha a formação técnico-jurídica apropriada, 

o estatuto jurídico idóneo para garantir a independência e 

imparcialidade do seu trabalho e as atribuições processuais 

necessárias para dar um significado concreto aos valores 

consagrados na Constituição, mas que também tenha a cultura 

democrática adequada para definir a sua função ao estritamente 

necessário para pôr em prática a Justiça e garantir e salvaguardar 

os bens e os direitos dos cidadãos.  
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Resumo 

Este trabalho recorre às expressões “direito humano ao desenvolvimento ” e “direito 

económico do desenvolvimento ” para explicar a conjuntura dos megaprojetos no 

contexto do neodesenvolvimento brasileiro. Estas expressões são dois ramos 

jurídicos de formulações organizadas em torno do direito económico e/ou dos 

direitos humanos, nas várias confluências das suas interfaces. O objetivo centra-se 

em apresentar perguntas, dúvidas e novas formas de leitura dos atuais processos 

sociais, de modo a denunciar possíveis enganos teóricos e metodológicos, 

contribuindo para explicar a relação entre direitos e desenvolvimento.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é a sétima maior economia do mundo, com um PIB 

de 2.391.000 milhões de dólares em 2012. Com o mundo em 

recessão, o país está a apresentar-se como uma potência 

emergente, ambiente para investimentos e prosperidade, 

mostrando que uma década de crescimento económico, aliada a 

políticas de distribuição de renda, ocorridas principalmente no 

contexto das chamadas reformas de terceira criação, fomentadas 

pelo Governo Lula, foram capazes de criar uma base para a 

diminuição das desigualdades sociais. No entanto, é necessário 

reconhecer que o crescimento económico só por si não significa 

desenvolvimento e que a noção de desenvolvimento, ao assumir as 

dimensões de direito e de sustentabilidade, passam por alterações 

verdadeiramente paradigmáticas. Apesar dos progressos, o Brasil, 

ainda atrasado, ostenta características perversas, representadas 

por défices sociais e humanos, como a falta de saneamento básico 

em locais urbanos e rurais; oferta insuficiente de habitação; 
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corrupção endémica; violência e insegurança; falhas no sistema 

público de saúde, em aspetos de prevenção e combate; entre 

outras dificuldades. 

Para ultrapassar estes défices com a rapidez necessária e 

confiando na estabilidade causada pelo crescimento económico 

recente, os governos brasileiros têm investindo em megaprojetos, 

principalmente nos setores de infraestrutura e mobilidade urbana, 

criação de energia e eventos desportivos e turísticos. Podem ser 

indicados, para exemplificar, a exploração de petróleo na camada 

do pré-sal da costa brasileira, programa anunciado em 20091; a 

construção de hidroelétricas nos rios da Amazónia brasileira, tal 

como acontece em Belo Monte, em Rio Xingu (Estado do Pará) e 

em Santo Antonio e Jirau, no Rio Madeira (Estado da Rondónia); 

as reformas e a edificação de estádios e complexos desportivos 

novos para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 

2016; além das obras do PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, lançado pelo governo federal em 2007. Por todo o 

país, empreendimentos grandiosos prometem recuperar o rumo do 

desenvolvimento económico e promover a inclusão social. 

De uma forma geral, os megaprojetos representam 

intervenções de grande porte que exigem, entre outros fatores, 

somas consideráveis de recursos públicos e privados, uma forte 

logística e propaganda, além de representarem um potencial de 

violação dos direitos sociais básicos, com consequências nefastas 

para os direitos humanos, da pré-instalação à fase de 

implementação e funcionamento, afetando indistintamente áreas 

urbanas e rurais. Por um lado, a realização destes projetos 

depende da intricada e pouco transparente colaboração entre 

departamentos e empresas executantes e financiadoras do projeto. 

Por outro lado, depende da sustentação ideológica proporcionada 

pelo discurso de desenvolvimento, que, em nome do 

 

1
 De acordo com os estudiosos, a camada pré-sal engloba as rochas que estão abaixo da crosta 

terrestre, abaixo da camada de sal petrificada, no fundo dos oceanos. Esse tipo de rocha mantém 

aprisionado petróleo de boa qualidade. A pré-sal brasileira está localizada para além do mar 

territorial, dentro da chamada Zona Económica Exclusiva do Brasil. Começou a ser explorada em 

2008 e teve o seu contexto regulatório lançado em 2009. Estima-se que, em 2017, sejam 

extraídos 1 milhão de barris por dia, de acordo com os cálculos da PETROBRAS. Disponível em 

http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/petroleo/presal. Acesso a 

20 de dezembro de 2012. 

http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/petroleo/presal
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desenvolvimento económico como objetivo principal, provoca a 

flexibilização das garantias laborais, despreza os direitos 

ambientais e urbanísticos e atinge populações vulneráveis, numa 

clara falta de respeito pelo verdadeiro significado do termo 

“desenvolvimento”, expressão intrinsecamente plural, que não se 

protege na falta de transparência e que também não procura 

legitimação no autoritarismo. Deve-se prestar atenção às 

diferenças entre crescimento, desenvolvimento e 

desenvolvimentismo. 

No Brasil, em 2011, um estudo realizado pelo Cimi - 

Conselho Indigenista Missionário2 assinalou 434 empreendimentos 

que afetam diretamente comunidades indígenas, 195 destes 

direcionados para a criação de energia e 166 para obras de 

infraestrutura. De acordo com estes dados, o impacto das 

hidroelétricas e das obras de infraestrutura está a ultrapassar o 

impacto causado pelas atividades de mineração, tendo sido 

encontradas 29 obras de mineração no mesmo período. De facto, 

os megaprojetos deixam de representar obras de engenharia com 

potenciais riscos ambientais para se transformarem em 

empreendimentos com um real impacto económico, político, 

ambiental, social e humano, com instalações que envolvem, em 

todas as fases, desde a construção até à operação, riscos e 

incertezas, afetando substancialmente comunidades 

historicamente subalternadas e grupos ou situações vulneráveis, 

como as populações das ribeiras e das favelas urbanas, os povos 

indígenas, a biodiversidade e as gerações futuras.  

 Não são raras as vezes, que a decisão pública sobre um 

megaprojeto provoca a reação destas vulnerabilidades e dos seus 

representantes, ocasionando conflitos graves entre o Estado e a 

sociedade civil3, com um foco principal nos direitos económicos, 

 

2 Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-01/indios-querem-que-

governo-pare-megaprojetos-que-afetem-suas-comunidades. Acesso a 18 de dezembro de 2012. 
3
 Em Belo Monte, os conflitos são constantes. Na fase atual da obra, os conflitos com o Norte 

Energia, concessionária responsável pela represa no Rio Xingu, englobam exigências indígenas e 

de pescadores. Em 2012, as etnias Xipaia, Kuruaia, Parakanã, Arara del Rio Iririr, Juruna e 

Assurini uniram-se aos pescadores para exigir a demarcação das terras indígenas, de acordo com 

os condicionantes do licenciamento ambiental; a monitorização territorial; as obras de 

infraestrutura; o saneamento básico; a construção de escolas com ensino diferenciado nas 

comunidades indígenas; os postos de fiscalização e saúde, entre outras exigências. A extensa  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-01/indios-querem-que-governo-pare-megaprojetos-que-afetem-suas-comunidades
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-01/indios-querem-que-governo-pare-megaprojetos-que-afetem-suas-comunidades
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sociais e culturais – DESC e nas suas irradiações. O processo 

decisivo que tem como base um projeto técnico de difícil 

convencimento, criador de incertezas e riscos4, muitas vezes 

marcado por falhas e ilegalidades5, com potencial para causar 

consequências ambientais e humanas irreversíveis, mostrando um 

conjunto de situações que permeiam aspetos técnicos, cientistas e 

sociais, exibindo as ligações entre essas decisões e as estruturas 

de poder económico e político, facto que exige novas perceções da 

realidade e das suas relações com as questões do 

desenvolvimento, nomeadamente, no contexto do direito. 

 

pauta dos indígenas e as reivindicações dos pescadores, dos povos ribeirinhos e dos pequenos 

agricultores estão sempre em disputa com os interesses da empresa e do governo. Disponível em 

http://xingu-vivo.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html. Acesso a 26 de dezembro de 2012. 
4
 No documento “Megaprojeto, megariscos. Análise de Riscos para Investidores na complexa 

hidroelétrica Belo Monte”, a abordagem foram os riscos financeiros, legais e de reputação. Foi 

utilizada metodologia semelhante às agências de rating para compreender os riscos do 

megaprojeto sobre as partes vulneráveis da relação. Os principais fatores de risco financeiro 

identificados no relatório incluem (i) os associados à incerteza sobre os custos e quantitativos para 

a construção do empreendimento, como variáveis geológicas e topológicas, de engenharia e de 

instabilidade, em valores de mercado; (ii) os riscos relacionados com a questão da capacidade de 

criação de energia, devido à sazonalidade do rio Xingu, facto que tende a agravar-se com as 

mudanças climáticas e a baixa retenção esperada dos reservatórios, se confirmada a decisão do 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de proibir a criação de outros reservatórios (rio 

acima) para regularizar o vazamento do rio; (iii) os riscos relacionados com a incapacidade do 

empreendedor de dar resposta aos programas de mitigação e de compensação exigidos no 

processo de licenciamento. Os riscos financeiros podem desdobrar-se em riscos legais e de 

reputação que levariam a grandes prejuízos para o erário. Preceitos legais, nacionais e 

internacionais, sobre direitos humanos e proteção do meio ambiente e outras políticas e 

“salvaguardas” de responsabilidade socio ambiental foram desprezados no planeamento 

energético e no processo de licenciamento ambiental do projeto. Os riscos de construção vão 

desde a incerteza sobre os dados geológicos e as escavações de rochas e solo (apontados pelo 

TCU – Tribunal de Contas da União) até à cota máxima a ser atingida quando o reservatório esteja 

cheio, o que poderia afetar mais a população do que está previsto. Riscos de operação, jurídicos, 

de perda da variedade e sociais (extinção de espécimenes e migração, por exemplo), além de 

fatores como trabalho, emprego e saúde, são analisados no relatório. 

Cf. Megaprojeto, megariscos. Análise de Riscos para Investidores no complexo hidroelétrico Belo 

Monte. Relatório. Disponível em 

https://docs.google.com/file/d/0B8wNLFC5yN3lODZlMDliMWMtZThlYS00ODk2LWFhZTctYzVjYmM1

ODhlMjhl/edit?num=50&sort=name&layout=list&pli=1# Acesso a 18 de dezembro de 2012. 

Cf. MAGALHÃES, Sonia; MARIN, Rosa; CASTRO, Edna. Análise de situações e dados sociais, 

econômicos culturais. Em MAGALHÃES, S; HERNANDEZ, F. (Org.). Análise crítica do Estudo do 

Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Belém, 2009. 

5 Cf. FEITOSA, Maria Luiza Alencar; FRANCO, Fernanda C. Oliveira. Desenvolvimento e Direitos 

Humanos. Marcas de Inconstitucionalidade no processo Belo Monte, 2012. Artigo aprovado para 

publicação.  

http://xingu-vivo.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html
https://docs.google.com/file/d/0B8wNLFC5yN3lODZlMDliMWMtZThlYS00ODk2LWFhZTctYzVjYmM1ODhlMjhl/edit?num=50&sort=name&layout=list&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B8wNLFC5yN3lODZlMDliMWMtZThlYS00ODk2LWFhZTctYzVjYmM1ODhlMjhl/edit?num=50&sort=name&layout=list&pli=1
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No caso dos empreendimentos desportivos e das obras do 

PAC, por exemplo, as consequências humanas e sociais das 

medidas de desenvolvimento foram preocupantes. Se, por um 

lado, a política de segurança pública implementada pelas Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro receberam uma 

avaliação positiva, porque reduziram o sentimento de medo e 

insegurança da população em geral, com possibilidade de ajudar 

novas representações sociais e reduzir o preconceito que gerava 

desconfiança, falta de crédito e estigma, por outro lado, a 

desigualdade em relação ao real direito à cidade mantem-se e tem 

tendência a piorar. Acontece que a regulação imposta sobre as 

estruturas antes informais de acesso aos serviços urbanos obriga 

os residentes a pagar as taxas de fornecimento e de manutenção 

destes serviços, fazendo com que o custo de vida da população 

que vive nos morros tenha aumentado substancialmente. Apesar 

disto, a regularidade do fornecimento de água, luz, saneamento, 

Internet, entre outros benefícios, traz melhorias e a valorização 

decorrente no preço dos imóveis6. Este fenómeno, uma espécie de 

externalização do processo de reurbanização, não era 

absolutamente imprevisível e se nada for feito no sentido de uma 

real inclusão social destes grupos7, pode acontecer um tipo de 

“expulsão branca” da população pobre das favelas cariocas, que 

será substituída pela classe média emergente, com o objetivo de 

formar outros municípios nas áreas abastadas, num processo de 

tornar invisível o desconforto social, ao abandono das autoridades 

públicas e privadas. Novamente é necessário alertar que este 

processo escapa à conceção atual de desenvolvimento. 

Este trabalho recorre às expressões “direito humano ao 

desenvolvimento” e “direito económico do desenvolvimento”, que 

 

6
 CUNHA, Neiva Vieira; MELLO, Marco Antonio Silva. Novos conflitos na cidade: A UPP e o 

processo de urbanização na favela. Disponível em 

http://www.ifcs.ufrj.br/~lemetro/mello_e_cunha_novos_conflitos_na_cidade.pdf. Acesso a 18 de 

dezembro de 2012. 
7 No Rio de Janeiro, há importantes movimentos no sentido de “urbanizar sem desintegrar”. 

Merece registo o programa Morar Carioca Cidadania Ativa, criado em julho de 2010, pela 

Prefeitura, que, com o apoio de estudos de arquitetura da cidade, tenta ativar a mobilização e a 

participação dos residentes na projeção do novo espaço, entendido como bairro da cidade, 

respeitadas as suas particularidades. Disponível em http://www.ibase.br/pt/2012/06/ibase-

lanca-morar-carioca-cidadania-ativa/. Acesso a 25 dezembro de 2012. 

http://www.ifcs.ufrj.br/~lemetro/mello_e_cunha_novos_conflitos_na_cidade.pdf
http://www.ibase.br/pt/2012/06/ibase-lanca-morar-carioca-cidadania-ativa/
http://www.ibase.br/pt/2012/06/ibase-lanca-morar-carioca-cidadania-ativa/
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foram trabalhadas pela autora em várias obras publicadas, 

algumas mencionadas neste artigo, para explicar a conjuntura dos 

megaprojetos no contexto do neo desenvolvimento brasileiro. 

Estas expressões (dois ramos jurídicos) são formulações 

organizadas em torno do direito económico e/ou dos direitos 

humanos nas várias confluências das suas interfaces. O objetivo 

aqui não é propor soluções, mas sim apresentar perguntas, 

dúvidas e novas formas de leitura dos atuais processos sociais, em 

abordagem cruzadas, para denunciar possíveis enganos teóricos e 

metodológicos, ajudando a explicar a relação entre direitos e 

desenvolvimento.  

2. DESENVOLVIMENTO E DIREITOS 

De início, é importante destacar as principais dimensões do 

tema, nas interfaces que apresenta com outras ciências, nomeadas 

como história, economia, sociologia e direito, sem perder de vista 

a sua transversalidade intrínseca. A procura pela trajetória 

histórica do conceito de desenvolvimento demonstra que a sua 

evolução principal está na inflexão sofrida da economia para o 

direito ou da ideia iluminista de progresso, passando pela 

compreensão capitalista de crescimento económico (exploração 

constante e durável, cumulativa e especulativa) para a conceção 

atual de desenvolvimento como processo plural de recuperação de 

capacidades e de inclusão, garantido por (e que garante os) 

direitos. Pelo menos, é esta a sequência que interessa para a 

presente análise. 

Do ponto de vista dos direitos, a expressão 

“desenvolvimento” abrange, de uma forma geral, conjugações que 

se movimentam da garantia da inviolabilidade individual à 

efetivação dos direitos coletivos, passando pelas formas de 

aumentar a solidariedade entre gerações. Ainda no contexto dos 

direitos, o espaço de estudo e de ação prática é desenvolvida do 

local ao global, do nacional ao internacional clássico ou ao 

supranacional, em relações que remetem para a proteção dos 

sujeitos e/ou para a promoção de políticas públicas, na 

transversalidade que vai da política económica nacional à ordem 

económica internacional ou global, em itens como regulação do 

comércio internacional, mobilidade dos fatores de produção e dos 
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investimentos, política monetária e financeira nacional e 

internacional, entre outros.  

Considere que em torno da temática estão os direitos de 

primeira e segunda geração/dimensão8, que são concretizados nos 

direitos de terceira criação/dimensão. Realizam-se, portanto, (i) 

em relação à vida e à identidade; (ii) em relação à saúde, cultura, 

alojamento digno, educação e outros direitos sociais; (iii) na 

garantia do meio ambiente são e equilibrado, na paz internacional 

e novamente no direito ao desenvolvimento, incluído pela 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento  (Resolução 41/128 

da Assembleia Geral das Nações Unidas) no catálogo dos direitos 

de terceira criação/dimensão, uma espécie de manto protetor ou 

direito-plataforma, capaz de abrigar e dar efeito a outros direitos. 

Necessariamente, a abordagem da relação entre desenvolvimento 

e direitos necessita de uma compreensão de como se deu a 

passagem conceitual do desenvolvimento como crescimento 

económico e\ou desenvolvimentismo (incorporado nas políticas 

nacionalistas), que ocorreu entre os anos cinquenta e setenta, no 

campo dos direitos humanos, facto ocorrido no decorrer dos anos 

oitenta do século XX.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto do Welfare 

State, a ideia de desenvolvimento foi ganhando propostas de 

aumento do bem-estar, satisfação das necessidades primárias e 

secundárias e a melhoria das condições de vida das pessoas e dos 

grupos. Por volta dos anos setenta e oitenta do século passado, 

durante a crise do Estado Social, passou-se a incluir as construções 

relacionadas com a sustentabilidade ambiental, abraçando o 

chamado ecodesenvolvimento, entre as discussões sobre 

desenvolvimento como liberdade, que apresentava a imagem da 

pobreza como a privação de recursos materiais e a falta de 

capacidades e de direitos, causadas pela ausência de meios9.  

 

8 Utiliza-se a dupla designação criação/dimensão em virtude do debate doutrinário brasileiro 

sobre a configuração dos humanos que, em geral, recusa a proposição geracional, substituindo-a 

pela ideia de “dimensão” ou até inclusive de “perspetiva”. Para o presente trabalho, essa 

diferença não está em causa e não significa nada realmente expressivo. 
9
 SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlements and deprivation. Oxford: 

Oxford University Press, 1982; idem. Inequality reexamined. Cambridge, MA: Harvard  
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Neste contexto, surgiu o Índice de Desenvolvimento Humano 

- IDH como medidor oficial do desenvolvimento, utilizado no 

contexto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

– PNUD, a partir de 1993, com o objetivo de comparar o grau de 

desenvolvimento dos países (classificados de forma grosseira como 

“desenvolvidos”, “em desenvolvimento” e “subdesenvolvidos”), 

tendo pretendido prioritariamente, de acordo com o seu 

idealizador, Mahbub ul Haq, desviar a abordagem da economia e 

da contabilização de renda nacional para as políticas centradas nas 

pessoas10, visão confirmada por Amartya Sen, que forneceu o 

quadro conceitual subjacente a este processo, a partir das suas 

ideias sobre capacidades e entitlements (direitos)11. 

Ao longo deste século, tem-se lutado pela identificação de 

novos indicadores de investigação do desenvolvimento dos países, 

chegando-se a admitir a expressão “desenvolvimento humano 

sustentável”. Em 2010, o Relatório de Desenvolvimento Humano 

da ONU alargou a metodologia de comparação do IDH, criando o 

IDHAD – Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à 

Desigualdade. Por outro lado, no debate académico, as ideias mais 

radicais de pós-desenvolvimento ganham força, como as que 

defendem o decrescimento sustentável, ordenando a imediata 

desaceleração das atividades económicas, para um processo de 

crescimento baixo e seletivo12, de modo a atrasar e evitar o 

esgotamento dos recursos naturais do planeta. Enquanto isso, 

essas proposições não conseguem dar respostas às questões do 

subdesenvolvimento e não reagem à necessidade mundial de 

maior inclusão, como o combate ao desemprego massivo e às 

desigualdades crescentes. Esta é a principal crítica de Sachs aos 

defensores do decrescimento, a falta de clareza em relação ao 

conteúdo operacional concreto da proposta, sem esclarecer o que 

deve ser feito nas próximas décadas para ultrapassar estes 

 

University Press, 1995; idem. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 

1999. 
10 HAQ, Mahbub ul. Reflections on Human Development. Nova Iorque: Oxford University Press, 1995. 
11

 SEN, A. 1982, Cit.  
12

 Cf. GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. The Entropy Law and the Economic Process. 

Cambridge MA: Harvard University Press, 1971; LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado do 

Crescimento Sereno. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
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problemas, de acordo com Sachs, os mais importantes herdados 

do século XX13.  

Ao longo deste curso histórico, podem ser identificadas as 

dimensões étnicas (etnodesenvolvimento14), ecológicas 

(ecodesenvolvimento15) e humanas do desenvolvimento 

(desenvolvimento humano sustentável)16, aliadas à ampliação do 

conceito de sustentabilidade, que se move do contexto puramente 

ambiental para abraçar o campo social. Em conjunto, a temática 

do desenvolvimento caminhou do âmbito estatal ou intraestatal 

económico para o campo transindividual e transnacional. Isto 

significa que migrou das discussões em torno de assuntos como a 

soberania nacional, comércio internacional, transferência 

internacional de bens materiais e imateriais, industrialização, 

cooperação (e não solidariedade) internacional entre países, 

reestruturação de setores económicos e Nova Ordem Económica 

Internacional – NOEI, para também incluir as discussões sobre a 

autodeterminação dos povos, aplicação dos direitos de primeira e 

de segunda dimensão, proteção da dignidade humana, 

solidariedade (mais do que cooperação) entre os agentes, nova 

democracia, direito à informação, pluralismo das fontes, entre 

outros temas.  

 

13 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2004, pág. 26. 
14 Termo proposto por Rodolfo Stavenhagen, sociólogo mexicano, relator especial para assuntos 

indígenas da Organização das Nações Unidas. Significa o desenvolvimento social de um grupo 

étnico a partir da observação da sua própria cultura.  
15 Termo proposto por Maurice Strong, ambientalista canadiano, em 1973, quando era secretário 

da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo. Foi alargado por Ignacy Sachs, economista 

polaco, naturalizado francês. Significa desenvolvimento conjugado com a preocupação com o 

meio ambiente, acrescentando questões sociais, económicas, culturais, éticas e de gestão 

participativa ao processo de desenvolvimento.  
16 Que alarga as projeções de desenvolvimento e de sustentabilidade no sentido do humano e do 

social. Para Sachs (2004), o desenvolvimento sustentável estaria estruturado a partir de cinco 

pilares: a) social, com a perspetiva de sublevação social que paira sobre muitos locais 

problemáticos do planeta; b) ambiental, com os sistemas de sustentação da vida na dimensão 

dupla de fornecedores de recursos e “recipientes” para a alienação de resíduos; c) territorial, 

relativo à distribuição espacial dos recursos, das populações e das atividades; d) económico, já 

que a viabilidade económica é condição imprescindível para o desenvolvimento; e) político, tendo 

um governo democrático instrumento e valor fundante, visto que, de acordo com o autor, “a 

liberdade faz toda a diferença”. SACHS, I. 2004, cit., pág. 15-16. 
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Desta forma, estaria, em estreita síntese, a trajetória entre o 

direito para desenvolvimento e o direito ao desenvolvimento. Esta 

mudança torna-se mais evidente quando os aspetos económicos 

do desenvolvimento começam a perder força, estimulados pelo 

aguçamento dos conflitos nas relações Norte-Sul e nas relações 

dos países em desenvolvimento entre si (perante o declínio da 

NOEI) e pela globalização dos mercados, tendo ganhado projeção, 

em compensação, nos anos oitenta do século passado, os aspetos 

plurais e transversais da abordagem de desenvolvimento, que é 

dirigida a concretizar demandas humanas, ultrapassando o 

contexto macroeconómico e trabalhando com respeito às minorias, 

à autodeterminação dos povos, à identidade social e cultural, 

permeável à proteção internacional, para além da circunscrição 

nacional ou regional das políticas económicas.  

O item entre um e outro pode ser encontrado no caminho da 

consolidação dos DESC – Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 

com destaque para as duas últimas vertentes deste grupo de 

direitos, sendo elas, direitos sociais e culturais, onde está, de uma 

forma mais expressiva, o direito humano para o desenvolvimento. 

Desta forma, é possível observar que o direito de desenvolvimento 

está mais confortavelmente no contexto do direito económico 

constitucional ou do direito económico internacional, nas relações 

entre o Estado e os agentes de mercado, na esfera nacional ou 

internacional, embora conjugados a favor do interesse social. Ao 

alcançar o DESC, este protege-se nas relações entre os direitos 

económicos e sociais, com base nos processos económicos, no 

tratamento jurídico de fenómenos socioeconómicos, num sentido 

mais promocional do que protetor, podendo ser encontrado no 

direito de trabalho, consumo, saúde, cidade, comércio interno e 

internacional, nas decisões do governo e/ou políticas públicas que 

englobam o setor produtivo e as relações de produção, a 

exploração de bens e serviços, o investimento em setores e 

atividades económicas e respetivos desdobramentos, entre outros.  

O direito ao desenvolvimento está localizado no universo 

principal dos direitos humanos, caracterizado como direito de 

povos e de grupos, privilegiando a dimensão individual e social, 

nas relações que priorizam a dignidade humana. Está 
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instrumentalizado para este propósito, de natureza mais 

protecionista do que promocional, no contexto da chamada 

“agenda neodemocrática constitucional”17, que respeita e incorpora 

opiniões culturais locais e regionais, padrões ambientais 

transnacionais, solidariedade entre gerações, entre outros 

princípios, com base na ampliação qualificada da participação 

popular.  

Analisando pela via dos DESC, o direito ao desenvolvimento 

consiste, de uma forma mais adequada, na relação entre os 

direitos sociais e culturais, unindo, pelas extremidades, o 

individual/grupal e o global, ao respeitar os direitos sociais e 

culturais dos grupos afetados pelos impactos negativos das 

externalidades económicas, quando combate pela proteção 

ambiental em benefício do ser humano ou quando atua na luta 

pela inclusão social dos povos do planeta. Pode ser encontrado no 

direito ao trabalho, à saúde, à paz internacional, à 

autodeterminação dos povos, ao meio ambiente saudável e 

realmente equilibrado, sendo, em todos estes eixos, permeado 

pela expressão livre e democrática de sujeitos e grupos. 

3. APROXIMAÇÕES E RIVALIDADES ENTRE O DIREITO 

DO E AO DESENVOLVIMENTO 

As recentes utilizações atribuídas ao termo desenvolvimento 

revelam a necessidade de uma desconstrução de alguns discursos, 

com ampliação de novos diálogos. Inserido no contexto dos 

direitos, sem perder de vista os seus aspetos económicos e os seus 

traços plurais, de carácter cultural, político, jurídico, social, 

ambiental e ideológico, o desenvolvimento pode representar 

políticas públicas económicas mediatas e imediatas, bem como 

englobar o acesso a direitos de inclusão, democraticamente 

exercidos. Neste sentido, o desenvolvimento humano sustentável 

tem de englobar as variáveis liberdade de escolha, participação 

 

17
 Cf. Neodemocracia ou agenda neodemocrática constitucional. Surge no contexto do novo 

constitucionalismo latino-americano, movimento que ganha força a partir dos anos oitenta e 

noventa do século passado, propondo a admissão do Estado plurinacional, que reconhece o 

pluralismo e a participação de todas as classes sociais na construção do Estado, atribuindo 

direitos inclusive a sujeitos como a natureza, a terra mão ou Pachamama. FREITAS, Juarez. 

Direito Constitucional à Democracia. Em FREITAS, Juarez; TEIXEIRA, Anderson (Orgs.). Direito à 

Democracia - Ensaios Transdisciplinares. 1ª ed. São Paulo: Conceito, 2011, pág. 11-39. 
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popular, planeamento, melhoramento das condições de vida, bem-

estar e justiça ambiental e social. 

Existem algumas pessoas que questionam a possibilidade de 

convivência construtiva entre o capitalismo e a ideia de 

sustentabilidade, por parecerem incompatíveis, existindo também 

quem defenda mudanças estruturais urgentes dentro do próprio 

capitalismo, dada a emergência das questões ambientais e sociais 

dos nossos dias. Em ambos os casos, é possível observar a 

mudança conceitual e de procedimentos que aproxima o 

desenvolvimento da área do direito, baseando-se mais no debate 

sobre os “novos” direitos humanos dos grupos, chamados “direitos 

de solidariedade”. As construções aqui apresentadas apontam para 

diferentes abordagens de desenvolvimento, estando uma mais 

direcionada para o protagonismo do Estado como promotor de 

políticas públicas económicas e sociais e a outra, numa visão 

contra-hegemónica, a representação de desenvolvimento, que 

inclusive, pode incluir a ideia de não desenvolvimento económico 

(o caso dos megaprojetos que afetam os direitos culturais e 

sociais), desde que os agentes sociais assim o desejem e 

necessitem.  

Na relação com o Direito Económico, vêem-se projeções de 

desenvolvimento que seguem os processos decisivos em torno dos 

megaprojetos, apesar de que nada justifique a prática de excessos, 

ilegalidades ou contorções a direitos e garantias constitucionais, 

simplesmente porque os abusos18 estão fora do campo jurídico de 

ação do Estado de Direito. O facto é que, mais centrado nos 

Estados, o direito económico de desenvolvimento pode admitir as 

decisões de investimento como políticas de resgate da cidadania a 

médio e a longo prazo, no contexto dos enquadramentos legais e 

 

18
 Há um caso interessante em julgamento na Comarca do Rio de Janeiro. Um casal que teve a 

sua casa ocupada por polícias do Batalhão de Operações Polícias Especiais - BOPE na Vila Cruzeiro, 

no Complexo do Alemão, acionou o Estado por danos materiais e morais. Durante oito meses, os 

polícias ocuparam o terraço da casa, de onde trocavam tiros com os traficantes, exigindo ao casal 

e à sua filha pequena que saíssem e ficassem em casa de parentes, sem poderem voltar nem 

sequer depois da saída dos polícias, por temerem represálias dos traficantes. A 3ª Câmara Civil da 

Capital, acompanhando o voto do magistrado relator Fernando Foch, determinou que o Estado do 

Rio de Janeiro tem de indemnizar o casal em R$ 150 mil, por danos morais. Proc. 0413207-

18.2008.8.19.0001. Disponível em http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-

/noticias/visualizar/108102. Acesso a 25 dezembro de 2012. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/108102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/108102
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institucionais previstos e operacionais. Desde que sejam 

respeitados os direitos legislados do trabalho, da saúde, do 

urbanismo, da proteção ambiental, social e outros, o 

desenvolvimento estaria justificado como ação do Estado, dos 

governos e dos mercados, algumas abordagens inovadoras que 

escapam a esta equação. Sthephen Marks19 sistematiza algumas 

abordagens dando um maior ênfase a duas delas: (i) o Direito ao 

Desenvolvimento – DaD, mais amplo e geral; (ii) a Abordagem do 

Desenvolvimento como Direito - ABD, mais restrito, representando 

o DaD aplicado às organizações e aos organismos envolvidos em 

processos de desenvolvimento, como modo de implementação 

desse direito, em instâncias que excedem a responsabilidade direta 

dos Estados20, como é o caso das organizações da sociedade civil e 

dos organismos bi e multilaterais. Para Marks, apesar de 

considerar a variedade de interpretações, a ABD representa o 

elemento mais importante na discussão da implementação do 

DaD, principalmente por ter conseguido aproximar os militantes do 

desenvolvimento com a linguagem jurídica, normativa e legal dos 

direitos, refletindo sobre várias consequências e possibilidades.  

De uma forma geral, as abordagens do desenvolvimento 

baseadas nos direitos humanos têm alguns elementos em comum. 

Podemos indicar, por exemplo, (i) a importância que atribuem à 

participação e à ponderação dos sujeitos; (ii) a abordagem nos 

grupos mais vulneráveis (mulheres, povos indígenas, crianças, 

imigrantes, etc.); (iii) a centralidade nas causas estruturais da 

pobreza como modo de violação dos direitos humanos; (iv) a 

procura de equidade. É importante destacar que cada eixo, na 

medida em que vai sendo tratado pelas diferentes organizações 

(ao adotar a ABD nas suas políticas e práticas), dá ao conceito um 

 

19
 MARKS, Stephen. The Human Rights framework for Development: Seven Approaches. Working 

Paper n. 18, The François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights. Harvard 

University, 2003. 
20

 Upendra Baxi entende o paradigma do processo de privatização do desenvolvimento como a 

forma através da qual as conhecidas atribuições dos governos do Norte em relação à cooperação 

para o desenvolvimento e a assistência aos países do terceiro mundo são transferidas para uma 

variedade de sociedades público-privadas que, por sua vez, normalizam novas conceções sobre 

“desenvolvimento”. BAXI, Upendra. Normative content of a treaty as opposed to the Declaration 

on the Right to Development: Marginal Observations. Em MARKS, STEPHEN. Implementing the 

Right to Development. The role of InternationalLaw. Genebra: FES, 2008, pág. 49. 
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novo significado e abre-se a diferentes interpretações, criando 

novas linguagens. 

Neste contexto, o direito ao desenvolvimento apresenta um 

percurso histórico que coincide com o direito internacional do 

desenvolvimento, embora tenha sido projetado em direções e 

elementos próprios. Depois da aprovação da Declaração do Direito 

ao Desenvolvimento, pela Assembleia Geral da ONU, em 1986, as 

discussões sobre o detalhe e a implementação do Direito ao 

Desenvolvimento passaram a ocupar várias instâncias da Comissão 

de Direitos Humanos da ONU, tanto que, em 1990, a Comissão 

criou as chamadas “Consultas Mundiais sobre a realização do 

Direito ao Desenvolvimento como um Direito Humano”, que 

tinham como objetivo detalhar mais na Declaração, contando com 

a participação de estudiosos, reunidos em conferências, 

responsáveis por apresentar propostas de efetivação desse direito. 

Cançado Trindade participou nas Consultas e reconhece-as como 

um oportuno e útil exercício para o esclarecimento do conceito de 

desenvolvimento elevado à potência de direito humano 21.  

Como as consultas não derivaram em propostas 

convincentes, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, a partir de 

1996, criou Grupos de Trabalho, que, dadas as diferenças políticas 

entre os agentes, também mostraram uma baixa produtividade. 

Desta forma, passou a ONU a nomear especialistas (experts) 

independentes responsáveis por elaborar o relatório que iria servir 

de base para a discussão no contexto do GT. O primeiro expert foi 

Arjun Sengupta, professor na School of International Studies em 

Nova Deli, membro da Comissão de Planeamento da Índia e diretor 

executivo do FMI, que permaneceu no cargo de 1998 a 2004. Os 

seus relatórios ajudaram na compreensão do DaD e na discussão 

segundo o GT, reunido em 200022, que devia acompanhar e rever 

o progresso da implementação do DaD, bem como apresentar 

relatórios à Comissão de Direitos Humanos e ao Alto Comissariado 

das Nações Unidas, em relação às formas de implementação desse 

 

21 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. As consultas mundiais das Nações Unidas sobre a 

realização do Direito ao Desenvolvimento como um Direito Humano (1990). Em Direito das 

Organizações Internacionais. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pág. 409-442, pág. 420. 
22 KIRCHMEIER, Felix. The right to development: Where do we stand? State of the debate on the 

right to development. FES Occasional Papers, Genebra, nº 23. Julho, 2006, pág. 18. 
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direito23. Em 2004, a Comissão de Direitos Humanos criou uma 

Força Tarefa de Alto Nível (HLTF – High Level Task Force) para a 

implementação do Direito ao Desenvolvimento, modelo ainda em 

vigor24.  

O problema é que nada disto acabou por resultar numa 

conclusão definitiva para o debate em termos da materialização do 

direito humano ao desenvolvimento. A vantagem positiva é que 

estas discussões provocaram o surgimento de uma abordagem 

diferente nas relações entre os direitos humanos e o 

desenvolvimento, levando profissionais e académicos a descobrir 

perspetivas próprias para estas relações25. A partir do DaD, o 

desenvolvimento foi, de facto, compreendido como direito, 

distanciando-se da visão de um mero instrumento de 

solidariedade, entendido mais como caridade cristã, ou da visão de 

desenvolvimento no contexto das políticas públicas económicas, 

típicas do direito de desenvolvimento. Este percurso representou a 

mudança paradigmática de uma abordagem de desenvolvimento 

baseada em necessidades básicas para uma abordagem de 

desenvolvimento baseada em direitos.  

Apesar de ainda faltar muito para estabelecer as bases dos 

procedimentos26, o facto é que existe hoje um campo de ação 

diferente daquele que se preocupava principalmente com as 

relações macroeconómicas internacionais e a soberania económica 

dos Estados. Neste contexto de luta política pela consolidação e o 

reconhecimento de direitos, de configuração social e humana, 

podemos afirmar que os megaprojetos económicos ferem a 

convivência democrática e os direitos de pessoas e de grupos 

vulneráveis, presentes e futuros. Podemos concordar com Arjun 

Sengupta, quando este destaca que o DaD apresenta-se como o 

direito humano através do qual qualquer pessoa física e quaisquer 

povos são chamados a participar, a contribuir para e a aproveitar o 

 

23 Comissão de Direitos Humanos da ONU. Resolução 1998/72 parágrafo 10 a. 
24 KIRCHMEIER, F. Cit., pág. 19. 
25 ALSTON, Philip. Ships passing in the night: the current state of the Human Rights and 

development debate seen through the lens of the Millenium Development Goals. Em Human 

Rights Quarterly 27. The Johns Hopkins University Press, 2005, pág. 798-799. 
26

 Report of the high-level task force on the implementation of the right to development on 

its sixth session. Geneva, 14–22 January 2010, pág. 15.  
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processo de desenvolvimento, através do qual os direitos humanos 

e as liberdades fundamentais podem ser realizados27. 

Neste sentido, os megaprojetos brasileiros, da forma como 

são conduzidos, violam a garantia do direito à cidade sustentável, 

ao meio ambiente saudável e equilibrado, ao desenvolvimento. 

Estes direitos podem ser divididos no acesso qualificado à terra 

urbana e rural, à habitação, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura de serviços públicos, ao trabalho e lazer, à gestão 

democrática28 do solo (urbano e rural), com uma real participação 

dos grupos e das suas representações no desenvolvimento, 

implementação e acompanhamento dos planos, programas e 

projetos de desenvolvimento, através do estabelecimento de 

normas especiais, considerada a situação socioeconómica da 

população afetada, os seus direitos à cidadania e as normas 

ambientais.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate atual é provocador e inconclusivo em relação à 

definição dos direitos e das responsabilidades, de modo a garantir 

a eficácia do direito humano ao desenvolvimento, em comparação 

com o direito económico do desenvolvimento. O facto é que 

ambos, quando bem conduzidos, podem coexistir pacificamente e 

unir-se numa plataforma de afirmações de direitos, alcançando 

 

27 SENGUPTA, Arjun. The right to development as a human right. François-Xavier Bagnoud Center 

for Health and Human Rights. Harvard School of Public Health, 2000, pág. 3. 
28

 A Lei Federal n. 12.527/2011, que regula o processo de informações e estabelece a 

publicidade como regra geral, determina, no art. 21, que não pode ser negado o acesso à 

informação necessária para a tutela judicial ou administrativa dos direitos fundamentais, 

desta forma, as informações ou documentos sobre condutas que implicam violação dos 

direitos humanos praticada por agentes públicos ou ao comando de autoridades públicas não 

podem sofrer restrições de acesso. A gestão democrática, de acordo com a cartilha 

“Conhecendo o Direito: proteção e garantia dos direitos humanos no contexto dos 

megaprojetos e megaeventos”, publicada com o apoio da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República do Brasil, aponta os seguintes instrumentos de gestão 

democrática: órgãos organizados paritários e deliberativos; audiências públicas, debates e 

consultas públicas com a participação da população e das suas representações; conferências; 

iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento; 

publicidade de documentos e informações, estudo de impacto da comunidade, entre outros. 

UZZO, Karian Gaspar e SAULE JÚNIOR, Nélson. Conhecendo o Direito: proteção e garantia 

dos direitos humanos no âmbito de Megaprojetos e Megaeventos. São Paulo: Instituto Polis; 

Brasília: SEDH, 2012, pág. 15. 
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resultados bem-sucedidos de instrumentação das estruturas 

económicas e sociais para a materialização de direitos, em 

benefício do ser humano, na consolidação de um novo padrão de 

civilização para a humanidade, que considera a justiça ambiental e 

a sustentabilidade. No entanto, quando entram em choque e se 

opõem, a tendência é que prevaleça o mais forte, aquele que 

conjuga para si interesses mais poderosos e meios mais 

conhecidos e ágeis de implementação.  

Apesar de reconhecer que ambos exigem processos 

democráticos, o facto é que o direito económico do 

desenvolvimento convive com planos e programas setoriais, 

previstos no contexto normativo nacional e internacional, enquanto 

o direito humano ao desenvolvimento exige planeamento global e 

participação prolongada, por vezes transnacional, com base nos 

pactos e nos acordos internacionais dos direitos humanos, tendo 

em conta as gerações presentes e futuras. Em contraste, o 

primeiro torna-se efetivo perante o PIB elevado e o IDH baixo, 

como acontece atualmente no Brasil, país com o sétimo PIB e 

octogésimo quarto IDH do planeta, nesse meio-termo, o direito 

humano ao desenvolvimento, apesar de necessitar de uma base 

económica favorável, é instrumentalizado para a reversão deste 

quadro de desigualdade.  

 A questão é que a noção própria de desenvolvimento foi 

alargada, admitindo outras dimensões e associando-se a direitos 

novos e mais complexos, portanto, atualmente não se trata apenas 

de priorizar o carácter distributivo do desenvolvimento, mas 

também de se adaptar às suas novas características. No Brasil, o 

destaque na retoma do crescimento económico afasta a 

possibilidade de um right to development que seja efetuado como 

um todo orgânico, com base no reforço do Estado Democrático de 

Direito e das políticas transversais de inclusão e de justiça 

ambiental, apesar da baixa cobrança fiscal, formatando um projeto 

social de desenvolvimento (meta mais ambiciosa do que planos ou 

programas governamentais). As altas taxas de desempenho 

macroeconómico que levam a mais miséria relativa e a uma maior 

privação dos direitos sociais básicos, inibindo a verdadeira 

participação democrática, pouco significam em termos de 
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efetividade de um tipo de desenvolvimento que garante direitos 

humanos económicos, sociais e ambientais. 
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Resumo 

Este trabalho procura identificar o verdadeiro papel dos direitos 

económicos, sociais e culturais no sistema interamericano, com o 

objetivo de determinar as principais ferramentas que os estados têm de 

utilizar no momento de aplicar a Convenção Americana “numa perspetiva 

social ”, ou seja, de acordo com as características de indivisibilidade, 

universalidade e interdependência de todos os direitos humanos 

defendidos pelos principais foros mundiais na matéria. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os direitos económicos, sociais e culturais (em adiante, 

DESC) não são alheios ao sistema interamericano dos direitos 

humanos. De facto, já a partir da Declaração Americana de 

Direitos e Deveres do Homem (em adiante, a Declaração 

Americana), os estados americanos introduziram uma série de 

direitos de conteúdo social à lista dos direitos civis e políticos 

conseguindo, assim, criar um documento que contém ambas as 

facetas dos direitos fundamentais. No entanto, esta dinâmica inicial 

não foi acompanhada por uma ferramenta vinculativa que tivesse 

uma natureza igualmente mista, pelo contrário, a Convenção 

Americana sobre os Direitos Humanos (em adiante, a Convenção 

 

* O presente texto é uma adaptação e atualização de SALMÓN, E. Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Tomo I: Los derechos económicos, sociales y culturales. 

IDEHPUCP, 2010. Disponível em:  

http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/jurisprudencia_cidh_desc_tomo1.pdf 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/jurisprudencia_cidh_desc_tomo1.pdf
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Americana) apenas aconteceu quase vinte anos depois, seguindo 

neste sentido o exemplo pouco entusiasta do sistema universal que 

teria de esperar quase duas décadas para ver os dois grandes 

Pactos internacionais sobre os direitos humanos, e apenas 

contemplou o artigo 26 para afirmar a natureza progressiva dos 

DESC.  

No entanto, este cenário, que não é linear nem contínuo, não 

impediu que o sistema na sua integridade tenha criado 

ferramentas interpretativas para permitir que os DESC tenham um 

lugar no sistema regional. De facto, tanto a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (em adiante, Comissão ou 

Comissão Interamericana), como a própria Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (em adiante, a Corte ou Corte 

Interamericana) estabeleceram critérios fundamentais que dão aos 

direitos civis e políticos um verdadeiro conteúdo social que não só 

se expande e dá carácter dinâmico a estes direitos, mas que 

também representa na prática uma forma de estabelecer normas 

para uma implementação adequada dos DESC por parte dos 

estados. Desta forma, o ensaio atual procura identificar o 

verdadeiro papel dos DESC no sistema, com o objetivo de 

determinar as principais ferramentas que os estados têm de 

utilizar no momento de aplicar a Convenção Americana “numa 

perspetiva social”, ou seja, de acordo com as características de 

indivisibilidade, universalidade e interdependência de todos os 

direitos humanos defendidos pelos principais foros mundiais na 

matéria1. 

 

 

 

 

 

1 A Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 32/130, tomada depois da Cimeira 

de Viena de 1993 proclamou o carácter indivisível e interdependente de todos os direitos 

humanos. Ver SALMÓN, Elizabeth. "Derechos Humanos en América Latina. Comentarios a la 

Declaración de San José sobre los Derechos Humanos”, Revista de la Asociación para las 

Naciones Unidas en España, nº 1, IV época, Barcelona, 1994. 
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2. INSTRUMENTOS E REGRAS DO JOGO DO SISTEMA 

INTERAMERICANO EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO DOS 

DESC 

2.1. A presença precoce dos direitos económicos, 

sociais e culturais no sistema interamericano 

de proteção dos direitos humanos. A 

Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem de 2 de maio de 1948 

Depois da barbárie da Segunda Guerra Mundial a comunidade 

internacional tomou consciência sobre a importância de respeitar 

os direitos do indivíduo a nível internacional. Este facto, recente 

desde um ponto de vista histórico, está intimamente relacionado 

com o movimento dos direitos humanos e com a necessidade de 

concretizar, a nível internacional, a proteção destes direitos2. 

Podemos encontrar o primeiro grande passo dado a este nível, 

para regular os direitos humanos, na Declaração Americana, 

aprovada a 2 de maio de 1948, no contexto da IX Conferência 

Internacional Americana, desenvolvida em Bogotá, na Colômbia. 

Este é o primeiro instrumento internacional sobre direitos 

humanos, antecedendo em sete meses a Declaração Universal de 

Direitos Humanos (em adiante, Declaração Universal), aprovada a 

10 de dezembro de 1948. Ambas as declarações reconhecem pela 

primeira vez, em forma sistematizada, os direitos fundamentais da 

pessoa, promovendo a observância e o respeito destes por parte 

dos estados. Cada uma delas, enquadrada em duas organizações 

internacionais diferentes, a Organização das Nações Unidas (em 

adiante, ONU) e a Organização dos Estados Americanos (em 

adiante, OEA), constituem a base, no contexto universal e 

regional, respetivamente, para a promoção e proteção 

internacional dos direitos humanos e iniciam o processo de 

humanização que atualmente caracteriza o Direito internacional3. 

 

2 SALMÓN, Elizabeth. “Los aportes del Derecho internacional de los derechos humanos”. Em 

SALMÓN, Elizabeth (coord.), Miradas que construyen: perspectivas multidisciplinarias sobre los 

derechos humanos, Lima, Idehpucp / PUCP, 2006, pág. 150-151. 
3 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los Estados y derechos humanos en derecho 

internacional contemporáneo, Segunda edição, Madrid, Tecnos, 2001, pág. 13-14. 
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Estas Declarações internacionais descrevem uma conceção 

global dos direitos humanos, que é expressa no facto de se referir 

tanto aos direitos civis e políticos, como aos DESC, abdicando de 

qualquer divisão artificial entre os dois grupos. De facto, os 

fundamentos dos direitos humanos como atributos inerentes - 

todos eles por igual - à dignidade do ser humano, tornam claro 

que o seu tratamento devia acontecer de acordo com a sua 

natureza. Além disso, é inegável, que o carácter político e 

programático inicial, mas não vinculativo, das Declarações, facilitou 

a expressão desta visão abrangente. Assim, a Declaração 

Americana foi pioneira ao destacar a importância do respeito e da 

garantia dos DESC, da mesma forma que os direitos civis e 

políticos.  

Dos direitos tradicionalmente catalogados como económicos, 

sociais e culturais, a Declaração Americana reconhece o direito de 

proteção à maternidade e à infância (artigo VII), o direito à 

preservação da saúde e do bem-estar (artigo XI), à educação 

(artigo XII), aos benefícios da cultura (artigo XIII), ao trabalho e a 

uma retribuição justa (artigo XIV), ao descanso e ao seu 

aproveitamento (artigo XV) e à segurança social (artigo XVI). 

Como avisa Salvioli, ao contrário da sua contemporânea no 

contexto universal, os DESC na Declaração Americana não estão 

separados dos direitos civis e políticos, “dando uma sensação 

instrumental de interdependência e indivisibilidade”4. 

A importância da Declaração Americana não pode ser 

reduzida apenas ao seu papel histórico- e certamente pioneiro- 

pela consagração internacional dos DESC, mas sim, pelo próprio 

desenho do sistema interamericano, mantém a vigência e uma 

especial utilidade para os estados que não ratificaram a Convenção 

Americana5 ou o Protocolo de San Salvador6. Da mesma forma, foi 

 

4 SALVIOLI, Fabián. “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema 

interamericano de derechos humanos”, Revista IIDH, vol. 39, 2004, pág. 106. 
5 Dos 35 estados membros da OEA, 20 ratificaram a Convenção Americana e reconheceram a 

competência contenciosa da Corte Interamericana (Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname e Uruguai). Por outro lado, 3 estados 

ratificaram a Convenção Americana, mas não aceitaram a competência contenciosa da Corte 

(Dominica, Grenada e Jamaica). Finalmente, 11 estados membros da OEA não são parte no 

momento da Convenção Americana (Antigua e Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Cuba, Estados  
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a única fonte autorizada dos DESC na região até à entrada em 

vigor do Protocolo de San Salvador, de 16 de novembro de 1999 

com a ratificação de onze estados, de acordo com o artigo 21, 

ponto 3 deste instrumento. De facto, durante estes quase 

cinquenta anos, a Declaração Americana foi o único instrumento na 

região que, desenvolvendo o termo “direitos humanos” da Carta da 

OEA, serviu de base para a identificação e desenvolvimento, de 

certeza incipiente à luz do realizado pelos estados americanos, 

destes direitos.  

Desta forma, entre o final dos anos setenta e inícios dos 

oitenta, quando a Convenção Americana ainda não tinha entrado 

em vigor ou o seu estado de ratificação era muito reduzido, a 

Comissão utilizou a Declaração em alguns casos. Por exemplo, no 

caso da tribo Aché, apresentado contra o Paraguai, era referida a 

perseguição desta comunidade, incluindo o assassinato de vários 

membros desta e a venda de crianças, a negação de assistência 

médica e de medicamentos durante epidemias, maus tratos e 

tortura, condições de trabalho desumanas. Depois de analisar 

estes factos, a Comissão concluiu que o estado violou o direito à 

preservação da saúde e do bem-estar (artigo XI), o direito ao 

trabalho e a uma remuneração justa (artigo XIV) e o direito ao 

descanso e ao seu aproveitamento (artigo XV) da Declaração 

Americana7. 

Da mesma forma, no caso da Comunidade Yanomami vs. 

Brasil, de 5 de março de 1985, foi alegada, além de alguns direitos 

civis e políticos, a violação do direito à preservação da saúde e do 

bem-estar (artigo XI) e o direito à educação (artigo XII) da 

Declaração Americana. Esta alegação baseou-se em que, depois da 

descoberta de minerais na região onde os Yanomami viviam, o 

 

Unidos, Guiana, San Kitts e Nevis, Santa Lucía, San Vicente & Granadines e Trinidad e Tobago). 

Podemos afirmar que Trinidad e Tobago ratificou a Convenção Americana, mas denunciou-a a 26 

de maio de 1998. Da mesma forma, a República Bolivariana da Venezuela denunciou a 

Convenção a 10 de setembro de 2012. 
6 Atualmente, apenas 14 dos 35 estados membros da OEA ratificaram o Protocolo de San 

Salvador. Estes são Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. 

7 Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), Caso Aché vs. Paraguay, Caso 

1802, de 27 de maio de 1977. 
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território que habitavam há tempos imemoriais, foi invadido sem 

uma prévia e adequada proteção da sua segurança e salubridade. 

Isto levou a um grande número de mortes por epidemias de gripe, 

tuberculose, sarampo, malária, doenças venéreas, etc. Perante 

estes factos, a Comissão considerou que o estado do Brasil não 

tomou “medidas oportunas e eficazes a favor dos índios 

Yanomami”, o que resultou no que os DESC chamam de violação 

do direito à preservação da saúde e do bem-estar, incluído no 

artigo 9 da Declaração Americana8. Atualmente, esta prática da 

Comissão é mantida em relação aos estados membros da OEA que 

não pertencem à Convenção9.  

2.2. O nascimento da Convenção Americana e o seu 

conteúdo em termos dos direitos económicos, 

sociais e culturais 

No seguimento da V Reunião de Consulta dos Ministros de 

Relações Exteriores, realizada em Santiago do Chile em 1959, foi 

aprovada a resolução através da qual encomendou-se ao Conselho 

Interamericano de Jurisconsultos a elaboração de um “projeto de 

Convenção sobre direitos humanos e outro ou outros projetos de 

Convenção sobre a criação de uma Corte Interamericana para a 

proteção dos direitos humanos e de outros organismos adequados 

para a proteção e a observância dos mesmos”. À semelhança da 

Declaração Americana, este incluiu tanto direitos civis e políticos, 

como DESC. Apesar de estar pronto para discussão e aprovação 

por parte dos estados membros da OEA, a IX Conferência 

Interamericana que devia aprová-lo, não chegou a acontecer.  

Em 1965, por motivo da II Conferência Extraordinária 

realizada no Rio de Janeiro, o projeto foi submetido a aprovação. 

No entanto, no seguimento da apresentação por parte do Chile e 

do Uruguai de novos projetos de Convenção para atualizar o 

realizado pelo Conselho Interamericano de Jurisconsultos, a II 

Conferência Extraordinária ordenou o envio destes ao Conselho da 

 

8 Corte IDH, Caso de la Comunidad Yanomami vs. Brasil, Caso 7615, de 5 de março de 1985. 

9 Ver, por exemplo Corte IDH, Caso Marie y Carrie Dann vs. Estados Unidos, Relatório Nº 75/02, 

Caso 11.140, de 27 de dezembro de 2002 e Corte IDH, Caso Andrea Mortlock vs. Estados Unidos, 

Relatório Nº 63/08, Caso 12.534, de 25 de julho de 2008.  
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OEA para que, depois da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos fazer a sua avaliação, organize uma Conferência 

Especializada para decidir a aprovação da Convenção de Direitos 

Humanos10. Assim, com base no texto trabalhado pela Comissão 

Interamericana, teve lugar a Conferência Especializada 

Interamericana sobre Direitos Humanos, realizada em San José de 

Costa Rica, entre 7 e 22 de novembro de 1969. Ao contrário do 

projeto inicial, este incluía, como identifica Urquilla, três artigos 

relevantes em relação aos DESC:  

a) O artigo 25, que na sua primeira parte estabelecia 

o dever dos Estados em incluir no seu direito interno 

“os restantes direitos” consagrados na Declaração 

Americana que não estivessem na Convenção e que 

na sua segunda parte reproduzia o artigo 31 – 

normas económicas – da Carta da OEA reformulada 

pelo Protocolo de Buenos Aires de 1967;  

b) O artigo 26, que estabelecia a obrigação dos 

Estados em informar periodicamente sobre as 

medidas implementadas para atingir as metas do 

artigo 25, principalmente as relacionadas com a sua 

segunda parte e previa a eventual incorporação de 

novos Protocolos à Convenção Americana para incluir 

essas medidas no sistema da Convenção Americana 

ou qualquer outra que fosse considerada 

conveniente; e  

c) O artigo 41, que continha a obrigação dos Estados 

em informar a Comissão Interamericana sobre as 

medidas tomadas para cumprir a primeira parte do 

artigo 25 11. 

Como reconhecido pelo mesmo autor, este desenho causou 

polémica entre os representantes dos estados presentes na 

Conferência. Havia quem alegasse que se devia excluir qualquer 

referência aos DESC na Convenção; outros que, baseando-se na 

noção de indivisibilidade e interdependência12, consideravam 

 

10 II Conferência Extraordinária. Resolução XXIV. Ver NETO-NATVIA, Rafael. Introducción al 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos, San José de Costa Rica, IIDH, 
1993. 
11 URQUILLA BONILLA, Carlos Rafael. “Los Derechos Económicos, Culturales y Sociales en el 

contexto de la Reforma al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos”, 

Revista IIDH, vol. 31, 2000, pág. 264. 

12 Podemos destacar, por exemplo, a referência no debate à Proclamação de Teerão de 1968, a 

mesma que proclama a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos. Ver   
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necessário o reconhecimento detalhado destes direitos; e ainda 

outros que, adotando uma posição intermédia, apostavam num 

compromisso geral de progressividade13. O texto finalmente 

aprovado permite-nos ver claramente que prevaleceu a terceira 

posição, ou seja, aquela que devido à sua localização intermédia 

permitiu, mais facilidade, a aprovação da Convenção. 

A Convenção Americana foi finalmente assinada a 22 de 

novembro de 1969 e entrou em vigor a partir de 18 de julho de 

1978. Este instrumento dedicou vinte e três artigos à proteção dos 

direitos civis e políticos e reservou apenas duas disposições aos 

DESC, os artigos 26 e 42. No entanto, é importante referir, como 

Faúndez reconhece, no Pacto de San José também foram 

encontrados determinados direitos que têm implicações 

económicas e sociais claras e que fazem parte de outros 

instrumentos que têm como objetivo proteger os DESC. Referimo-

nos especificamente ao direito à propriedade, de associação, à 

família e à criança, incluídos no Pacto Internacional de Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (em adiante, PIDESC) e no próprio 

Protocolo de San Salvador14. 

Sem negar o progresso substancial que a Convenção 

Americana representa para a região, é evidente que, em relação 

aos DESC, existe um claro retrocesso em relação à Declaração 

Americana na qual se inspirou. De facto, esta fórmula representou 

um afastamento do carácter integrante dado aos direitos humanos 

na Declaração Americana, já que reserva um papel claramente 

marginal e de referência aos DESC, dedicando o seu texto quase 

exclusivamente aos direitos civis e políticos.  

O artigo 26 é a disposição mais importante em termos de 

direitos sociais na Convenção e expressa o resultado dos debates 

em torno da aprovação da mesma. Não encontramos uma 

 

Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. OEA/Ser.K/XVI/1.2, San José, 

Costa Rica, 7 - 22 de novembro de 1969. Atas e Documentos. Citado por URQUILLA BONILLA, 

Carlos. Op.cit., pág. 265, nota 6. 

13 Ibidem. 

14 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. “Los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema 

Interamericano”, em VOLIO, Lorena Gonzáles (coord.), El Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos: su jurisprudencia sobre debido proceso, DESC, libertad personal y 

libertad de expresión, Tomo II, San José de Costa Rica, Editorama, 2004, pág. 98-99. 
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disposição semelhante ao artigo 26 nos instrumentos 

convencionais dos direitos civis e políticos próprios dos restantes 

sistemas de proteção dos direitos humanos. Da mesma forma, a 

referência que se faz às normas da Carta da OEA pode 

demonstrar, como observado por Craven, a visão predominante no 

continente americano no momento da sua aprovação, consistente 

em considerar os DESC como objetivos de desenvolvimento social 

e económico antes de os considerar como direitos individuais15.  

A sua singularidade, somada à pouca especificidade da sua 

redação, permitiu o surgimento de posições opostas sobre o seu 

conteúdo e alcance. Como afirmam Rossi e Abramovich, na leitura 

do artigo 26 oscilou-se entre a postura que o considera como uma 

norma não operacional, ou seja, como “uma simples expressão de 

objetivos programáticos, mas não de obrigações legais 

vinculativas, nem direitos de justiça”, e a postura que, partindo de 

uma “utilização extensiva do princípio pro homine e uma inferência 

rápida dos direitos no texto da Carta da OEA”, utiliza o artigo 26 

como uma porta larga que permite incluir uma listagem completa 

dos DESC, afastando-se assim da intenção dos estados americanos 

ao elaborar a Convenção16. Este debate ainda é válido nos dias de 

hoje. Atualmente, a Corte ainda não declarou como violado algum 

direito económico, social ou cultural. Sobre isto, é importante 

destacar os votos do juiz Sergio García Ramírez em 200717 e do 

Juiz Alberto Pérez Pérez em 201318 que afirmam expressamente a 

sua recusa em reconhecer a justiciabilidade dos direitos 

económicos, sociais e culturais. A partir do outro lado, é possível 

destacar a postura do juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor em 2013 em 

relação à procura da “eficácia normativa plena do artigo 26 do 

Pacto de San José e, assim, dar transparência e proteção real aos 

 

15 CRAVEN, Matthew, “Economic, Social and Cultural Rights”, em The Inter-American System of 

Human Rights, Nova Iorque, Clarendon, 1998, pág. 299. 
16 ROSSI, Julieta e ABRAMOVICH, Víctor. “La tutela de los derechos económicos, sociales y 

culturales en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Revista 

Estudio Socio-jurídico, vol. 9, nº 1, 2007, pág. 37. 
17 Voto do Juiz Sergio García Ramirez na sentença Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, de 5 

de agosto de 2008.  
18 Voto do Juiz Alberto Pérez Pérez na sentença Suárez Peralta vs. Ecuador, de 21 de maio de 

2013.  

http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/es/casos-contenciosos/38-jurisprudencia/769-corte-idh-caso-alban-cornejo-y-otros-vs-ecuador-interpretacion-de-la-sentencia-de-fondo-reparaciones-y-costas-sentencia-de-5-de-agosto-de-2008-serie-c-no-183
http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/es/casos-contenciosos/38-jurisprudencia/769-corte-idh-caso-alban-cornejo-y-otros-vs-ecuador-interpretacion-de-la-sentencia-de-fondo-reparaciones-y-costas-sentencia-de-5-de-agosto-de-2008-serie-c-no-183
http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/es/casos-contenciosos/38-jurisprudencia/2049-corte-idh-caso-suarez-peralta-vs-ecuador-excepciones-preliminares-fondo-reparaciones-y-costas-sentencia-de-21-de-mayo-de-2013-serie-c-no-261
http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/es/casos-contenciosos/38-jurisprudencia/2049-corte-idh-caso-suarez-peralta-vs-ecuador-excepciones-preliminares-fondo-reparaciones-y-costas-sentencia-de-21-de-mayo-de-2013-serie-c-no-261
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direitos económicos, sociais e culturais, o que exige aceitar a sua 

justiciabilidade direta e, se for o caso, como acontece com os 

direitos civis e políticos, chegar, eventualmente, a declarar a 

violação autónoma destes direitos, em relação às obrigações gerais 

previstas nos artigos 1 e 2 da Convenção Americana, quando as 

circunstâncias do caso concreto assim o exigem”19. 

Em vez de adotar posições que são um pouco extremas, 

consideramos mais adequado para o sucesso da compreensão e 

aplicação do artigo 26, optar por uma leitura que, por um lado, 

reconheça o carácter vinculativo desta disposição e, por outro, que 

se aproxime do conteúdo real da obrigação adotada em relação 

aos direitos que estão protegidos. Para entender as implicações do 

anterior, pode ser útil identificar os quatro elementos que 

consideramos surgir a partir da leitura do artigo 26: 

 Um primeiro que indica o conteúdo da obrigação que o 

artigo impõe, ou seja, “adotar providências” para 

“conseguir de forma progressiva a plena efetividade” 

de determinados DESC. 

 O segundo, com base no conteúdo substantivo do 

artigo, que permite identificar os direitos em relação 

aos quais se deve cumprir esta obrigação. Para 

conhecer quais são, é necessário ir às normas 

económicas, sociais e de educação, ciência e cultura, 

incluídas na Carta da OEA reformulada. Os que 

derivam destas normas, serão protegidos. 

 O terceiro elemento apoia o cumprimento da 

obrigação mencionada, em relação aos direitos 

identificados, a uma espécie de condição. Esta 

consiste na disponibilidade dos recursos do Estado 

envolvido. 

 O quarto elemento enfatiza alguns dos meios através 

dos quais é possível cumprir a obrigação, referindo-se, 

por um lado, à “cooperação internacional, 

principalmente económica e técnica” e, por outro, a 

um nível interno, à “via legislativa ou outros meios”. 

 

19 Voto do Juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot na sentença Suárez Peralta vs. Ecuador, de 21 

de maio de 2013.  

http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/es/casos-contenciosos/38-jurisprudencia/2049-corte-idh-caso-suarez-peralta-vs-ecuador-excepciones-preliminares-fondo-reparaciones-y-costas-sentencia-de-21-de-mayo-de-2013-serie-c-no-261
http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/es/casos-contenciosos/38-jurisprudencia/2049-corte-idh-caso-suarez-peralta-vs-ecuador-excepciones-preliminares-fondo-reparaciones-y-costas-sentencia-de-21-de-mayo-de-2013-serie-c-no-261
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Nesta linha, entendemos, junto com Abramovich e Courtis, 

que a noção de progressividade implica, em primeiro lugar, uma 

obrigação de progresso gradual e constante para uma maior 

efetividade destes direitos, descartando, assim, a inatividade ou 

passividade. Em segundo lugar, implica uma obrigação de não 

reversibilidade, pela qual são proibidas as medidas que, sem uma 

justificação adequada, diminuam a situação dos DESC existentes 

no momento da adoção da Convenção ou adotados 

posteriormente20. Sem prejuízo disto, como reconhece o Comité 

dos DESC na referida Observação Geral Nº 3 (1990), existem 

certas medidas que devem ser tomadas de forma imediata. Neste 

sentido, afirma que:  

1. (…) [E]mbora o Pacto contemple uma realização 

progressiva e reconheça as restrições derivadas da 

limitação dos recursos que tem, também impõe 

várias obrigações com efeito imediato. Destas, duas 

são particularmente importantes para compreender a 

natureza exata das obrigações assumidas pelos 

Estados Partes. Uma delas, que é analisada numa 

observação geral separada, que será considerada 

pelo Comité no seu sexto período de sessões, 

consiste em que os Estados se "comprometem em 

garantir" que os direitos relevantes são exercidos 

"sem discriminação...". 

2. A outra consiste no compromisso assumido em 

virtude do parágrafo 1 do artigo 2 no sentido de 

"tomar medidas", compromisso que, por si só, não 

fica condicionado ou limitado por nenhuma outra 

consideração. O significado pleno da frase também 

pode ser medido com a observação de algumas das 

versões dadas nos diferentes idiomas. Em inglês o 

compromisso é "to take steps", em francês é 

"s'engage à agir" ("atuar") e em espanhol é "adoptar 

medidas". Assim, embora a plena realização dos 

direitos relevantes possa ser conseguida de forma 

progressiva, as medidas tomadas para conseguir este 

objetivo devem ser adotadas dentro de um prazo 

razoavelmente breve depois da entrada em vigor do 

Pacto para os Estados em causa. Estas medidas 

devem ser deliberadas, concretas e orientadas tão 

 

20 ABRAMOVICH, Víctor e COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, 

Madrid, Trotta, 2002, pág. 92. 
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claramente quanto possível para a satisfação das 

obrigações reconhecidas no Pacto. 

Embora o resultado obtido permita, em princípio, tornar 

exigível a proteção dos DESC em relação aos organismos a cargo 

do controlo do cumprimento das obrigações incluídas na 

Convenção, os termos genéricos do artigo 26 provocaram que na 

prática, por um lado, a Comissão e os requerentes tenham usado 

pouco o mesmo e que, por outro, a Corte esteja relutante em 

relação à sua aplicação em casos específicos.  

Em termos de casos conhecidos pela Comissão, esta aplicou 

por primeira vez o artigo 26 no caso Milton García Fajardo e outros 

vs. Nicarágua, de 11 de outubro de 2001, que representou a 

primeira vez que a Comissão encontrou a violação do artigo 26. 

Este processo centrou-se em 142 trabalhadores aduaneiros que 

ficaram no desemprego e de quem dependiam economicamente 

mais de 600 familiares, mais de metade crianças, como 

consequência de arbitrariedades cometidas pelas autoridades 

administrativas e judiciais21. Em virtude dos factos, a Comissão 

considerou que “o Estado da Nicarágua, em vez de tomar medidas 

de desenvolvimento progressivo em benefício dos trabalhadores 

aduaneiros, procurou reduzir os seus direitos, provocando-lhes 

prejuízos graves nos seus direitos económicos e sociais”, 

concluindo, assim, que o artigo 26 da Convenção foi violado em 

prejuízo de Milton García Fajardo e dos 141 trabalhadores22. 

Um segundo caso interessante é o de Jorge Odir Miranda 

Cortez e outros vs. El Salvador, no qual 27 pessoas portadoras do 

vírus de imunodeficiência humana/síndrome de imunodeficiência 

adquirida (“HIV/SIDA”) denunciavam o estado de El Salvador pela 

violação, entre outros, do direito à saúde, por este não ter 

fornecido os medicamentos que fazem parte da terapia tripla 

necessária para evitar a morte e melhorar a qualidade de vida. 

Com base nestes factos, a denúncia apresentada alegava a 

violação do artigo 26 da Convenção, a mesma que foi declarada 

admissível pela Comissão a 7 de março de 2001, ao considerar que 

 

21 Corte IDH, Caso Milton García Fajardo y otros vs. Nicarágua, Relatório Nº 100/01, Caso 11.381, 

de 11 de outubro de 2001, par. 1. 
22 Idem. par. 101. 
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os factos levavam a estabelecer a violação desta disposição23. No 

entanto, no seu Relatório Nº 27/09, de 20 de março de 2009, a 

Comissão considerou que: 

108. No presente caso, o Estado defendeu –com a 

satisfação da Comissão Interamericana- que tinha 

tomado as medidas razoavelmente ao seu alcance 

para dar o tratamento médico às pessoas incluídas no 

processo. A Corte IDH considera que as ações do 

Estado foram suficientemente expeditas, dadas as 

circunstâncias, para cumprir o objetivo de forma 

eficaz. Desta forma, não é possível falar de uma 

violação direta ao direito à saúde de Jorge Odir 

Miranda Cortez ou das outras 26 pessoas 

identificadas no Caso 12.249, como teria acontecido 

se, por exemplo, ficasse demonstrado que o Estado 

se recusou a prestar assistência a algum deles. Além 

disto, no desenvolvimento dos processamentos dos 

serviços de saúde de El Salvador foi sendo alargada a 

cobertura de forma gratuita a outras pessoas 

infetadas com o HIV/SIDA, depois de uma prévia 

análise médica. Também não foi alegado que se 

tivesse deixado de conceder algum benefício a 

qualquer um deles, que já tivessem recebido 

anteriormente.   

109. Em atenção a todas as considerações que 

antecedem, a Corte IDH conclui que o Estado de El 

Salvador não violou o direito à saúde de Jorge Odir 

Miranda Cortez nem das outras 26 pessoas incluídas 

no processo. A Comissão Interamericana conclui, 

portanto, que o Estado de El Salvador não violou o 

artigo 26 da Convenção Americana, em prejuízo 

destas pessoas, interpretado à luz do artigo 29 do 

instrumento internacional referido24. 

O terceiro e último caso em que a Comissão declarou 

admissível a violação do artigo 26 da Convenção é o caso Jesús 

Manuel Naranjo Cárdenas e outros (Reformados da Empresa 

Venezuelana de Aviação Viasa) vs. Venezuela, no qual o relatório 

ainda está pendente. Neste caso alegou-se “o não cumprimento de 

duas decisões judiciais ditadas por tribunais internos, nas quais é 

 

23 Corte IDH, Caso Jorge Odir Miranda Cortez y otros vs. El Salvador, Relatório N 29/01, Caso 

12.249, de 7 de março de 2001. 

24 Idem. par. 108-109. 
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apoiado o direito à segurança social das alegadas vítimas”25. Sobre 

isto, foi afirmado que os factos alegados poderiam, à primeira 

vista, caracterizar o não cumprimento das obrigações do Estado 

em relação ao estipulado no artigo 26 da Convenção Americana, 

tendo declarado o caso admissível de acordo com o estabelecido 

no artigo 47 (b). 

Por outro lado, em relação a temas conhecidos pela Corte 

Interamericana, das dez oportunidades em que até à data alegou o 

não cumprimento da obrigação incluída no artigo 26 da 

Convenção26, a Corte nunca declarou a violação desta disposição, 

embora tenha usado a mesma, no seguimento de uma mudança 

de estratégia da Comissão. Assim, o caso Cinco Pensionistas vs. 

Peru é o primeiro no qual a Comissão e os representantes das 

vítimas alegaram diretamente a infração do artigo 26 da 

Convenção. Neste caso, a Corte recusou esta alegação por 

considerar que: 

147. Os direitos económicos, sociais e culturais têm 

uma dimensão tanto individual como coletiva. O seu 

desenvolvimento progressivo, sobre o qual o Comité 

de Direitos Económicos, Sociais e Culturais das 

Nações Unidas já se pronunciou, deve ser medido, na 

opinião deste Tribunal, em função da crescente 

abrangência dos direitos económicos, sociais e 

culturais em geral e do direito à segurança social e à 

pensão em particular, sobre o conjunto da população, 

tendo em conta os imperativos de equidade social, e 

não em função das circunstâncias de um grupo muito 

limitado de pensionistas não necessariamente 

representativos da situação geral prevalecente. 

148. É evidente que este último é o que acontece 

neste caso e, por isso, a Corte considera procedente 

rejeitar o pedido de parecer sobre o desenvolvimento 

 

25 Corte IDH, Caso Jesús Manuel Naranjo Cárdenas y otros (Jubilados de la Empresa Venezolana 

de Aviación Viasa) vs. Venezuela, Relatório de admissibilidade Nº 70/04, Petição 667/01, de 13 de 

outubro de 2004, par. 1.  
26 Foi alegada a violação direta do artigo 26, por parte da Comissão, no caso "Cinco Pensionistas" 

vs. Perú, de 28 de fevereiro de 2003. Adicionalmente a este, os representantes das vítimas 

sustentaram a sua afetação direta em cinco casos: “Instituto de Reeducación del Menor” vs. 

Paraguay, de 2 de setembro de 2004; Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, de 17 de 

junho de 2005; Acevedo Jaramillo vs. Perú, de 7 de fevereiro de 2006; Trabajadores Cesados del 

Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, de 24 de novembro de 2006 e Acevedo Buendía y 

otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, de 1 de julho de 2009. 
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progressivo dos direitos económicos, sociais e 

culturais no Peru, no contexto deste caso 27. 

Posteriormente, no caso Acevedo Buendía e outros 

(“Desempregados e Aposentados da Controladoria”) vs. Peru, com 

um caso semelhante ao Cinco Pensionistas vs. Peru, a Corte faz 

alguns esclarecimentos sobre o alcance do artigo 26 da 

Convenção. Sobre isto, recorda que, é totalmente competente para 

analisar violações de todos os direitos reconhecidos na 

Convenção28 e, aplicando uma interpretação sistémica, afirma que 

dado o artigo 26 estar localizado na Parte I deste instrumento 

internacional, também está sujeito às obrigações gerais incluídas 

nos artigos 1.1 e 2.  

Em relação ao conteúdo propriamente dito da disposição sob 

comentário, a Corte pronuncia-se sobre certos aspetos essenciais, 

referindo-se a desenvolvimentos relacionados com os DESC no 

sistema universal e europeu. Em primeiro lugar, sobre a relação 

entre os DESC e os direitos civis e políticos, a Corte afirma que 

existe uma interdependência entre estes, por isso “devem ser 

entendidos totalmente como direitos humanos, sem hierarquia 

entre si e aplicáveis em todos os casos perante as autoridades 

competentes para isso”29. 

Da mesma forma, a Corte refere-se ao conteúdo da 

obrigação de desenvolvimento progressivo dos DESC. Sobre este 

ponto afirma que a obrigação implica principalmente –embora não 

de forma exclusiva- uma “obrigação de fazer, ou seja, de adotar 

providências e dar os meios e os elementos necessários para dar 

resposta às exigências de efetividade dos direitos envolvidos”. É 

importante destacar que a Corte não fica por aqui, mas que 

também se refere expressamente à justiciabilidade dos DESC. De 

facto, afirma que esta implementação progressiva pode ser “alvo 

de prestação de contas” e que, em caso de não cumprimento, o 

“Estado pode ser requisitado perante as instâncias chamadas a 

 

27 Corte IDH, Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, de 28 de fevereiro de 2003, par. 147-148. 
28 Corte IDH, Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. 

Op.cit., par. 16-19. 
29 Idem. par. 101. 
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resolver potenciais violações dos direitos humanos,” como 

eventualmente seria a própria Corte30.  

Apesar do caso em questão representar uma valiosa 

contribuição da Corte para consolidar a justiciabilidade dos DESC, 

no caso em concreto, o tribunal recusou a alegada violação do 

artigo 26. Com efeito, considerou que, existindo sentenças judiciais 

que ordenaram o pagamento das pensões, “o Estado não tomou 

nenhuma medida para impedir o desenvolvimento progressivo do 

direito à pensão”, assim, concluiu que o artigo 26 não tinha sido 

violado. Esta conclusão torna-se questionável se considerarmos 

que, apesar de existirem estas sentenças, elas nunca foram 

cumpridas, já que os organismos do estado correspondentes não 

executaram qualquer ação para o efeito e, na prática, isto 

representou uma regressão muito significativa na perceção da 

pensão. 

Em nossa opinião, a sentença da Corte é controversa na 

medida em que o que a sua jurisdição analisa é a situação de 

vítimas concretas e não de grupos abstratos. De facto, como 

observado pelo juiz de Roux no seu voto, a Corte  

[N]ão pode exercer, ao contrário do que acontece 

com a Comissão, uma tarefa de controlo geral sobre 

a situação dos direitos humanos, quer sejam 

económicos, sociais e culturais. O Tribunal apenas 

pode atuar perante casos de violação dos direitos 

humanos de pessoas específicas, sem que a 

Convenção exija que estas tenham de atingir um 

determinado número31. 

Em outros casos, como o do “Instituto de Reeducação do 

Menor” vs. Paraguai32, caso Acevedo Jaramillo vs. Peru33 e caso 

Trabalhadores Demitidos do Congresso vs. Peru34, Povo Indígena 

 

30 Idem. par. 102. 
31 Voto do Juiz Carlos Vicente de Roux na sentença Cinco Pensionistas vs. Perú, de 28 de fevereiro 

de 2003. 
32 Corte IDH, "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay, de 2 de setembro de 2004, 

par. 255. 
33 Corte IDH, Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, de 7 de fevereiro de 2006, par. 285. 
34 Corte IDH, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, de 24 de 

novembro de 2006, par. 136. 
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Kichwa de Sarayaku vs. Equador35, Furlan e Familiares vs. 

Argentina36, os representantes das vítimas alegaram a violação 

direta do artigo 26. No entanto, a Corte não aceitou nenhuma 

destas alegações. Fica em destaque que a Corte não foi, de uma 

forma geral, muito meticulosa no momento de desenvolver os 

motivos para recusar a violação do artigo 26. Nos casos 

mencionados anteriormente, por exemplo, argumentou que, como 

já tinha considerado esta disposição na análise de outra alegação, 

não era necessário voltar a pronunciar-se em relação a isto. Por 

sua vez, no caso Torres Millacura vs. Argentina, a Corte eliminou o 

argumento apresentado pelos representantes das vítimas sobre 

uma alegada violação do artigo 26, na medida em que excedia o 

contexto factual do pedido37. 

Por outro lado, no caso da Comunidade Yakye Axa vs. 

Paraguai a Comissão solicitou a utilização do artigo 26 através da 

sua interpretação, já não aplicação, com o objetivo de dar 

consistência aos direitos civis e políticos da Convenção Americana 

que tinham sido considerados como violados. Na sua alegação 

relativa à violação do direito à vida, a Comissão afirmou que: 

e) a situação de risco ou vulnerabilidade da 

Comunidade indígena Yakye Axa foi criada por 

negligência do Estado, o qual não foi questionado; 

pelo contrário, o próprio Estado declarou em 1999 

um “estado de emergência à Comunidade”. Esta 

negligência aconteceu num contexto em que o 

Paraguai tem o dever de garantir as condições 

necessárias para uma vida digna, um dever que é 

sublinhado pelo compromisso assumido no artigo 26 

da Convenção Americana, de adotar as medidas 

necessárias para atingir a plena realização dos 

direitos sociais. No entanto, através da omissão nas 

suas políticas de saúde, o Estado diminuiu o usufruto 

dos membros da Comunidade Yakye Axa em relação 

às condições mínimas no contexto sanitário, 

alimentar e habitacional38. 

 

35 Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, de 27 de junho de 2012.  
36 Corte IDH, Furlan y Familiares vs. Argentina, de 31 de agosto de 2012. 
37 Corte IDH, Torres Millacura y otros vs. Argentina, de 26 de agosto de 2011, par. 52. 
38 Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, par. 157. 
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Em virtude disto, a fim de “determinar se o Estado criou 

condições que agravaram as dificuldades de acesso a uma vida 

digna dos membros da Comunidade Yakye Axa e se, neste 

contexto, adotou as medidas adequadas para satisfazer esta 

obrigação”, a Corte tomou em consideração as obrigações 

previstas no artigo 4 da Convenção (que se refere ao direito à 

vida), em relação ao dever geral de garantia incluído no artigo 1.1 

e o dever de desenvolvimento progressivo contido no artigo 26 da 

mesma, entre outras normas que fazem parte do corpus juris 

internacional. Com base nisto, a Corte declarou, por unanimidade, 

que o Paraguai violou o direito à vida, consagrado no artigo 4.1 da 

Convenção39.  

Embora a Corte tenha afirmado a sua competência material 

para conhecer a violação do artigo 2640, preferiu adotar uma 

proposta semelhante aos casos anteriores. De facto, no caso das 

Meninas Yean e Bosico vs. República Dominicana, os 

representantes das alegadas vítimas alegaram o artigo 26 para 

demonstrar a violação do artigo 19 da Convenção, relacionado com 

os direitos da criança. Neste sentido, afirmaram que é necessário 

tomar medidas especiais de proteção para garantir o direito à 

educação das crianças. A Corte utilizou o critério indicando que, de 

acordo com o dever de proteção especial das crianças consagrado 

no artigo 19 da Convenção Americana, interpretado à luz da 

Convenção para os Direitos da Criança e do Protocolo de San 

Salvador, em relação ao dever de desenvolvimento progressivo 

contido no artigo 26 da Convenção, o Estado tem de fornecer 

educação primária gratuita a todas as crianças, num ambiente e 

condições propícias para o seu pleno desenvolvimento intelectual 41 

42. 
 

39 Idem. par. 163. 
40 A primeira oportunidade em que a Corte afirmou a sua competência material em relação ao 

artigo 26 da Convenção, embora não de modo explícito, foi no caso Comunidad Indígena Yakye 

Axa vs. Paraguay, ao recusar uma exceção de falta de alegação prévia do artigo 26 e afirmar que 

pode analisar a possível violação do mesmo. 

41 Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, de 8 de setembro de 2005. 

42 Podemos destacar o caso dos Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, no qual, em relação 

à alegada violação do artigo 26 da Convenção, a Corte afirmou que teria em conta as 

“consequências prejudiciais” das violações destas garantias no momento de determinar as ações 

 de reparação às vítimas. Corte IDH, Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. Op.cit., par. 13 
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Desta forma, podemos concluir que a utilização do artigo 26 

é um pouco limitada no trabalho da Comissão e da Corte. No 

entanto, acreditamos que esta disposição traz possibilidades mais 

amplas de proteção que podem ser exploradas na medida em que, 

nos casos que cheguem ao seu conhecimento, se sustente a sua 

violação ajustando-se ao conteúdo estrito da mesma e desta 

forma, seja analisada a alegação.  

Com o objetivo de remediar as lacunas deixadas pela 

Convenção Americana em relação aos DESC, começou no início 

dos anos oitenta um processo dirigido ao desenvolvimento de uma 

ferramenta interamericana consagrada exclusivamente à proteção 

destes direitos 43. Este instrumento teria a forma de um protocolo 

adicional à Convenção Americana, possibilidade existente em 

virtude do seu artigo 77, através do qual se admite que qualquer 

Estado Parte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

podem submeter à Assembleia Geral da OEA projetos de 

protocolos adicionais para “incluir, de forma progressiva, no 

sistema de proteção da mesma, outros direitos e liberdades.” 

2.3. O Protocolo de San Salvador. Entre o 

reconhecimento dos direitos e as tímidas 

contribuições em mecanismos de proteção 

O Anteprojeto do Protocolo de San Salvador foi elaborado 

pela Secretaria Geral da OEA em 1983, a partir do pedido feito 

pela Assembleia Geral em 198244 e levado à consideração da 

Comissão e da Corte Interamericanas, principalmente no que diz 

respeito aos direitos reconhecidos e aos mecanismos de proteção. 

Em relação a este último ponto, ambos os organismos afirmaram a 

sua preferência por um sistema de controlo restrito. Apesar de ser 

proposta a possibilidade de existência de denúncias individuais por 

violação dos direitos incluídos neste protocolo, foi considerado que 

 

43 Como afirma Cançado, os primeiros passos deste processo podem ser encontrados nas 

resoluções AG/RES 510(X-0/80) e AG/RES 510 (X1/81) da Assembleia Geral da OEA, adotadas 

por recomendação da Comissão Interamericana. CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. “La 

protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.” Em Estudios Básicos 

de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, IIDH, 1994. 
44 Resolução Nº 619 (XII-O/82) de 20 de novembro de 1982. 
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esta possibilidade não devia ser irrestrita, mas sim reservada 

apenas a um determinado número de direitos45. 

Da mesma forma, em 1985 a Assembleia Geral da OEA 

encarregou à Corte IDH a elaboração do projeto para o Protocolo 

Adicional à CADH em matéria dos DESC. Este projeto, concluído 

em 1986, estabeleceu, como um dos mecanismos de controlo, o 

das denúncias individuais, mas reservado apenas a três direitos: os 

direitos sindicais, o direito à greve e à liberdade de educação
46

. No 

entanto, esta lista foi reduzida na versão definitiva do texto 

aprovado, permitindo-se a interposição de denúncias apenas para 

as alegadas violações da liberdade sindical, entendida como 

liberdade de fazer parte e de organizar um sindicato (e não dos 

direitos sindicais em geral) e a liberdade de educação. Desta 

forma, o direito à greve foi vetado. 

Em relação ao seu conteúdo normativo, se as disposições do 

PSS são comparadas às do PIDESC, é possível observar que o 

primeiro apresenta uma gama mais ampla de direitos protegidos. 

Na verdade, mais do que direitos adicionais, o PSS estabelece 

proteções específicas para determinadas categorias de pessoas. 

Desta forma, dentro dos direitos não reconhecidos por este último 

e tutelados pelo instrumento interamericano estão o direito à 

saúde (artigo 10), a um meio ambiente saudável (artigo 11), à 

infância (artigo 16), à proteção durante a velhice (artigo 17) e à 

proteção especial das pessoas com deficiência
47 (artigo 18). Além 

disso, de forma semelhante ao PIDESC, o PSS garante o direito ao 

trabalho (artigo 6) e a usufruir de condições justas e equitativas de 

 

45 Esta posição, apesar de semelhante entre a Corte IDH e a Corte, não respondia aos mesmos 

fundamentos. Assim, a Corte IDH considerava que a possibilidade de propor uma denúncia devia 

estar habilitada apenas na medida que a violação fosse produto de uma ação direta do Estado. A 

Corte, por sua vez, pôs ênfase no carácter exigível do direito, sustentando que apenas devia ser 

permitido a tramitação de denúncias individuais por alegadas violações a direitos que pudessem 

chegar a ser exigíveis jurisdicionalmente, como o direito dos pais a escolher a educação dos seus 

filhos e o direito à livre sindicalização. Sobre isto, ver Corte IDH, Informe anual 1983-1984, 

OEA/Ser.L/V/II.63.doc.10, de 28 de setembro de 1984; Corte IDH, Informe anual 1984-1985, 

OEA/Ser.L/V/II.66.doc.10 rev.1, de 1 de outubro de 1985; Corte IDH, Informe anual 1985, 

OEA/Ser.L/V/III.12.doc.13, de 15 de agosto de 1985. 
46 Corte IDH, Informe anual 1985-1986, OEA/Ser.L/V/II.68.doc.8 rev.1, de 26 de setembro de 

1986. 

47
 No Protocolo são denominados “menos-válidos”. 
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trabalho (artigo 7), os direitos sindicais (artigo 8), o direito à 

segurança social (artigo 9), o direito à saúde (artigo 10) e a 

desenvolver-se num ambiente saudável (artigo 11), o direito à 

educação (artigo 13) e aos benefícios da cultura (artigo 14), entre 

outros. 

No que diz respeito aos mecanismos de controlo, o Protocolo 

de San Salvador estabelece um mecanismo direto de judicialização, 

permitindo a tramitação de petições individuais perante os 

organismos de controlo interamericanos por violação dos DESC. No 

entanto, como foi afirmado, esta competência de avaliação de 

denúncias individuais não é absoluta, mas apenas pode ser 

apresentada em relação ao direito de associação e liberdade 

sindical (artigo 8.a) e o direito à educação (artigo 13)48. Sobre isto, 

Salvioli argumenta que, apesar das suas limitações, o PSS veio 

ultrapassar de forma progressiva a distinção nítida que era 

efetuada em relação aos mecanismos de proteção previstos para 

os direitos civis e políticos por um lado e os DESC por outro, 

permitindo a possibilidade de utilizar para alguns DESC, os 

mecanismos de petições individuais que inicialmente estavam 

previstos para os direitos civis e políticos49. 

Para outro setor da doutrina, o Protocolo de San Salvador, ao 

tentar preencher o vazio deixado pela Convenção Americana, 

acabaria por contribuir para a teoria da restrição de mecanismos 

de judiciabilidade em torno destes direitos (independentemente do 

que um desenvolvimento jurisprudencial posterior possa fazer para 

ultrapassar esta restrição normativa). Assim, como afirma 

Faúndez, a contribuição do Protocolo de San Salvador foi 

insuficiente e inadequada, já que ao restringir as possibilidades de 

apresentação de petições individuais apenas em relação aos 

direitos à educação e à liberdade sindical, estava a criar um 

retrocesso em relação ao que já se tinha conseguido no próprio 

texto da Convenção Americana com o artigo 2650. Desta forma, se 

 

48 Artigo 19.6 do Protocolo de San Salvador. 
49 SALVIOLI, Fabián, “El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos”, em 

Trigésimo Cuarta Sesión de Enseñanza del 30 de junio al 25 de julio de 2003. Material de 

Enseñanza, Estrasburgo, Instituto Internacional de Direitos Humanos, Volume I, 2003, pág. 414. 
50 FAÚNDEZ, Héctor. “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. 

Op. Cit, pág. 73 e 74. 
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o PSS não existisse, talvez fosse possível argumentar que os 

organismos de controlo interamericanos estão habilitados para 

conhecer as denúncias sobre as violações de todos os direitos 

humanos, incluindo os DESC consagrados no Protocolo de San 

Salvador. No entanto, ao haver um protocolo adicional à 

Convenção Americana (que é o que regula de forma geral a 

competência destes organismos), que explicitamente restringe 

estas competências a apenas dois direitos do grupo dos DESC, as 

possibilidades para utilizar mecanismos contenciosos diretos 

perante a violação dos DESC incluídos neste Protocolo foram 

eliminadas a nível normativo. Assim, a Comissão Interamericana 

deixou claro em bastante e constante jurisprudência, ao afirmar o 

seguinte: 

(…) o artigo 19.6 deste tratado [Protocolo de San 

Salvador] estabelece uma cláusula limitada de 

competência para que os organismos do Sistema 

Interamericano possam conhecer petições individuais 

relacionadas com os direitos consagrados nos artigos 

8 a) e 13 (...)51. 

No entanto, uma terceira linha de argumentação considera 

que apesar do Protocolo de San Salvador restringir expressamente 

o direito de petição individual às liberdades sindicais e o direito à 

educação, não é motivo suficiente para excluir a sua utilização 

como ferramenta. Assim, é o artigo 44 da Convenção Americana 

(que estabelece a possibilidade de apresentar denúncias 

individuais) que permite o processamento de denúncias pelos 

direitos reconhecidos no artigo 26 pelas normas às quais este 

artigo faz referência (todas elas reunidas no Protocolo). Da mesma 

forma, afirmam os defensores desta tese, deve ter-se presente o 

estabelecido no artigo 29.a) da Convenção Americana, no sentido 

de que nenhuma das disposições deste tratado (inclusive o artigo 

44) possa ser interpretada no sentido de permitir a algum dos 

Estados Partes, grupo ou pessoa, eliminar o usufruto e o exercício 

 

51 Corte IDH, Asociación Nacional de ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y 

otras, Relatório Nº 38/09, Caso 12.670, par. 69. 
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dos direitos e das liberdades reconhecidos ou limitá-los em maior 

medida do que a prevista nela52.  

Sem prejuízo do anterior, até à data a Corte não se 

pronunciou sobre a violação dos direitos de associação e liberdade 

sindical. Apesar de nos casos Baena Ricardo e outros vs. 

Panamá53, Huilca Tecse vs. Peru54, Cantoral Huamaní e outros vs. 

Peru55 e Kawas Fernández vs. Honduras56 a Corte ter considerado 

a liberdade de associação em relação à liberdade sindical, não 

pôde invocar o previsto pelo artigo 8 do Protocolo de San Salvador, 

já que no primeiro caso, no momento em que os factos 

aconteceram, o Panamá não tinha ratificado esta norma e nos 

restantes casos apenas alegou a violação do artigo 16 da 

Convenção Americana (liberdade de associação), mas não o artigo 

8 do Protocolo de San Salvador. Por outro lado, em relação ao 

direito à educação, a Corte referiu-se a este de forma indireta, no 

caso Instituto de Reeducação do Menor vs. Paraguai57 e no caso 

das Meninas Yean e Boscico vs. República Dominicana58, mas sem 

declarar a responsabilidade internacional do Estado por violação do 

direito à educação. Mais recentemente, no caso Mendoza e outros 

vs. Argentina, apesar da violação do artigo 13 do Protocolo de San 

Salvador (entre outros artigos), a Corte não se pronunciou sobre o 

assunto59. 

No seguimento do exposto é possível concluir que a nível 

normativo os DESC transitaram desde a primeira enunciação em 

documentos declarativos junto com os direitos civis e políticos, à 

política separação nos instrumentos vinculativos que restringem as 

possibilidades da sua judicialização, tudo isto em virtude da 

vontade soberana dos Estados. As razões para esta opção 

 

52 Sobre isto ver IIDH, La justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales, 

San José de Costa Rica, IIDH, 2008. 
53 Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, de 2 de fevereiro de 2001.  
54 Corte IDH, Huilca Tecse vs. Perú, de 3 de março de 2005.  
55 Corte IDH, Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julho de 2007.  
56 Corte IDH, Kawas Fernández vs. Honduras, de 3 de abril de 2009. 
57 Corte IDH, "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay, de 2 de setembro de 2004. 
58 Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, de 8 de setembro de 2005. 
59 Corte IDH, Mendoza y otros vs. Argentina, de 14 de maio de 2013, par. 5. 
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legislativa ficaram refletidas nas resenhas dos debates aqui 

esboçadas. 

3. A LEITURA SOCIAL DOS DIREITOS CIVIS E 

POLÍTICOS: UM PONTO DE ENCONTRO COM OS 

DESC QUE APONTA PARA A AFIRMAÇÃO PRÁTICA 

DA INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE 

DOS DIREITOS HUMANOS 

De acordo com o regulamento do sistema interamericano60, a 

Corte interamericana não tem competência direta para conhecer a 

violação dos DESC incluídos na Declaração Americana nem no 

Protocolo de San Salvador, salvo em casos de direitos à educação 

e à liberdade sindical, como mencionado anteriormente. No 

entanto, na prática, a porta de entrada aos DESC não foi fechada, 

pelo contrário, foi criada uma série de declarações que compõem 

uma linha jurisprudencial sobre o tema. De facto, a Corte 

interamericana implementou uma verdadeira interpretação “social” 

dos direitos civis e políticos incluídos na Convenção Americana que 

serve tanto para dar consistência, como para responder a uma série de 

ações individuais em que estão imersos os DESC. Desta forma, a 

este nível foi criada uma jurisprudência sustentada que abunda 

nesta aliança e que serviu não apenas para evitar os limites 

materiais que a Convenção Americana estabelece, mas também 

como uma forma de dar resposta às várias exigências dos cidadãos 

latino-americanos em matéria social. 

É importante destacar que a técnica utilizada pela Corte não 

é exclusiva. De facto, no contexto do sistema universal, um dos 

casos que marcou a pauta sobre o tema foi o caso Zwaan de Vries 

 

60 Em relação à competência da Corte, o artigo 62.3 da Convenção Americana dispõe que: 

A Corte tem competência para conhecer todos os casos relacionados com a interpretação e 

aplicação das disposições desta Convenção, sempre que os Estados Partes no caso tenham 

reconhecido ou reconheçam esta competência, ora por declaração especial, como indicado nos 

pontos anteriores, ora por convenção especial. 

Enquanto o artigo 19.6 do Protocolo de San Salvador afirma que: 

No caso dos direitos estabelecidos na alinha a) do artigo 8 e no artigo 13 serem violados por uma 

ação imputável diretamente a um Estado Parte do presente Protocolo, esta situação pode dar 

lugar, através da participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e quando proceda 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais 

regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
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vs. Países Baixos, decidido pela Comissão de Direitos Humanos a 9 

de abril de 1987. Da mesma forma, a Corte Europeia não se 

limitou a proteger os poucos DESC incluídos na Convenção 

Europeia, mas também fez uma interpretação social dos direitos 

civis e políticos para proteger os DESC. No caso López Ostra vs. 

Espanha, por exemplo, o Tribunal usou o direito à família (artigo 8 

da Convenção Europeia dos Direitos Humanos), em relação a um 

caso no qual a poluição ambiental produzida por uma fábrica que 

eliminava desperdícios produzia consequências prejudiciais para a 

saúde dos membros da sua família61.  

3.1. Artigo 4. O direito a uma vida digna 

Uma das contribuições mais interessantes e importantes 

feitas pela Corte através da sua jurisprudência, nos últimos anos, 

está relacionada com o conceito de vida digna. De acordo com 

Melish, a ideia por trás desta compreensão do direito à vida surge 

pela primeira vez expressa na sentença dada pela Corte 

Interamericana no caso Loayza Tamayo vs. Peru62, na qual se 

refere à frustração do projeto de vida da vítima como 

consequência da violação dos seus direitos fundamentais. Desta 

forma, o fundamento que subjaze está nas opções que o sujeito 

pode ter para conduzir a sua vida e alcançar o destino a que se 

propõe63. Da mesma forma, o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos utilizou a noção de vida digna, em casos como Pretty vs. 

The United Kingdom em que considerou que este direito implica a 

obrigação positiva de criar as condições de vida mínimas 

compatíveis com a dignidade da pessoa humana e a não produção 

de condições que a dificultem ou impeçam. Neste sentido, o estado 

 

61 Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), Lopez Ostra vs. Spain, de 9 de dezembro 

de 1994. Ver também Guerra and others vs. Italy, de 19 de fevereiro de 1998. Citados por 

KOCH, Ida Elizabeth. “Economic, social and cultural Rights as Components in Civil and 

Political Rights: A Hermeneutic Perspective”, The International Journal of Human Rights, vol. 

10, nº 4, 2006, pág. 408. 
62 Corte IDH, Loayza Tamayo vs. Perú, de 27 de novembro de 1998, par. 148. 
63 Sobre isto, ver MELISH, Tara, “The Inter-American Court of Human Rights. Beyond 

Progressivity”, em LANGFORD, M. (ed.), Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in 

Comparative and International Law, Nova Iorque, Cambridge, 2008. 
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tem o dever de tomar medidas positivas, concretas e orientadas à 

satisfação do direito a uma vida digna64 65.  

Este direito está inserido na afirmação de que o direito à vida 

não significa apenas que nenhuma pessoa seja privada da sua vida 

de forma arbitrária (obrigação negativa), mas também exige que 

os Estados tomem todas as medidas necessárias para proteger e 

preservar o direito à vida (obrigação positiva)66. Este último 

implica uma extensão pelo menos em dois sentidos. Um primeiro, 

que podemos denominar de vertical, faz com que o direito à vida 

implique o exercício de uma série de direitos como o direito à 

saúde, educação, identidade cultural, entre outros, sem os quais 

não é possível usufruir de uma vida harmoniosa com o princípio de 

dignidade inerente ao ser humano, ou seja, com o direito a uma 

vida digna. Por outro lado, o conteúdo material do direito à vida 

também é expandido de uma forma horizontal quando 

compreende, com todas as suas especificidades, grupos específicos 

como as pessoas que vivem com deficiência, grupos indígenas, 

crianças, migrantes, pessoas privadas de liberdade, entre outros. O 

resultado é a afirmação de um direito ao qual não se impeça o 

acesso às condições que garantem uma existência digna67, tendo a 

Corte assumido a responsabilidade de definir, através de casos 

concretos devido às circunstâncias de facto, mas também 

considerando os titulares de direitos diretamente envolvidos. 

 

64 TEDH, Pretty vs. The United Kingdom, de 29 de abril de 2002. 
65 Na jurisprudência dos tribunais internos, como a Corte Constitucional da Colômbia, também está 

a utilização do conceito de vida digna. Este tribunal, no caso Manuel José Cepeda Espinosa, 

defendeu que o facto de a Colômbia ser um Estado Social de Direito “dá um sentido, um carácter e 

uns objetivos específicos à organização estatal no seu conjunto e que resulta -como consequência- 

vinculativo para as autoridades, que têm de guiar a sua atuação para o alcance das obrigações 

particulares próprias do sistema: a promoção de condições de vida dignas a todas as pessoas e a 

solução das desigualdades reais apresentadas na sociedade, tendo em vista implementar uma 

ordem justa.” Corte Constitucional da Colômbia, Manuel José Cepeda Espinosa. Sentença T-772 de 

2003. 

66 Corte IDH, “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, de 19 de novembro de 

1999, par. 139. Esta sentença constitui uma das decisões mais importantes da Corte em relação 

aos DESC, já que integra pela primeira vez elementos de outros sistemas e da sua própria 

reflexão, para alargar a noção dos direitos civis e políticos aplicáveis e incluir elementos próprios 

dos direitos económicos e sociais. 
67 Corte IDH, “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Op.cit., par. 144. 
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A compreensão do direito à vida como uma vida digna, como 

afirmam os professores Cançado e Abreu, “conceptualiza o direito 

à vida como pertencente, em simultâneo, ao domínio dos direitos 

civis e políticos, bem como ao dos DESC, ilustrando assim a inter-

relação e a indivisibilidade de todos os direitos humanos”68. Desta 

forma, a jurisprudência da Corte construiu um direito à vida numa 

prestativa social que tem manifestações concretas em função do 

detentor do direito, no entanto, ao fazer isto expande o conteúdo 

material do direito à vida a todos os que, de uma forma geral, têm 

este direito. 

3.1.1. O direito à vida digna das crianças inclui o 

direito à educação e à saúde 

No caso das crianças, o direito à vida inclui “o dever do 

Estado em fazer todos os esforços, de forma constante e 

deliberada, para garantir o acesso das crianças aos DESC e o 

usufruto dos mesmos, evitando retrocessos e atrasos injustificados 

e atribuindo a este cumprimento o máximo de recursos 

disponíveis”69 e, concretamente, “de forma proeminente o direito à 

educação, que promove a possibilidade de usufruir de uma vida 

digna e contribui para prevenir situações desfavoráveis para o 

menor e para a própria sociedade”70. Além disso, a própria Opinião 

Consultiva Nº 17/02 afirma que: 

86. Resumindo, a educação e o cuidado da saúde das 

crianças envolvem várias medidas de proteção e são 

os pilares fundamentais para garantir o usufruto de 

uma vida digna por parte das crianças, que em 

virtude da sua imaturidade e vulnerabilidade estão, 

muitas vezes, desprovidos dos meios adequados para 

a defesa eficaz dos seus direitos. 

Estas obrigações tornam-se ainda mais imperativas quando 

falamos de menores em situação de detenção, em relação aos 

quais o estado tem uma posição especial por se encontrarem sob a 

 

68 Voto dos Juízes Augusto Cançado Trindade e Aurelio Abreu Burelli na sentença “Niños de la 

Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, par. 4. 
69 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02, par. 81. 
70 Idem. par. 84. 
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sua tutela ou cuidado71. No caso do Instituto de Reeducação do 

Menor vs. Paraguai, a Corte afirma enfaticamente que “um Estado 

tem, em relação às crianças privadas de liberdade e, portanto, sob 

a sua tutela, a obrigação de dar assistência à saúde e à educação, 

entre outros, para assim garantir que a detenção à qual as 

crianças estão sujeitas não vai destruir os seus projetos de vida”72. 

Isto também deve ser entendido em conjunto com a necessidade, 

já afirmada pela Comissão dos Direitos da Criança, de garantir o 

desenvolvimento da Criança, o que engloba os aspetos físicos, 

mentais, espirituais, morais, psicológicos e sociais73. 

De facto, no caso do Instituto de Reeducação do Menor vs. 

Paraguai verificou-se que, apesar de existir um programa 

educativo, este era “deficiente, já que carecia de professores e 

recursos adequados” o que, em conjunto com as condições de 

detenção74, levou a que a Corte concluísse que: 

[O] Estado não cumpriu com a sua missão de garantir 

esta relação especial de apoio Estado – adulto/criança 

privados de liberdade, ao não ter tomado as medidas 

positivas necessárias e suficientes para garantir as 

condições de vida digna a todos os internos e tomar 

medidas específicas para as crianças. Além disto, foi o 

Estado que permitiu que os seus agentes 

ameaçassem, afetassem, violassem ou restringissem 

os direitos que não podiam ser objeto de nenhum 

tipo de limitação ou violação, expondo de forma 

 

71 No que diz respeito a esta posição especial do estado em relação às pessoas privadas de 

liberdade, ver Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, de 8 de julho de 2004, par. 98 e 

Caso Bulacio vs. Argentina, de 18 de Setembro de 2003, par. 138. 
72 Corte IDH, “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Op.cit., par. 161. Da mesma 

forma, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02. Op.cit., par. 80-81, 84 e 86-88; Corte IDH, 

“Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Op.cit., pág. 196; e a regra 13.5 das 

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

Beijing), adotadas pela Assembleia Geral na sua resolução 40/33 de 28 de novembro de 1985. 

Citados pela Corte IDH, “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Op.cit., par. 161. 
73 Comissão dos Direitos da Criança das Nações Unidas, Medidas generales de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Observação Geral Nº 5, 2003, par. 12. 
74 Constatou-se que o Instituto não tinha uma infraestrutura adequada para albergar os internos, 

que tinha um excesso de lotação e, consequentemente, os detidos estavam numa situação de 

superlotação permanente. Estavam enclausurados em celas sujas, com poucas instalações 

higiénicas e muitos dos internos não tinham camas, cobertores e/ou colchões, o que os obrigava a 

dormir no chão, fazer turnos com os seus colegas ou partilhar as poucas camas e colchões que 

existiam. Corte IDH, “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Op.cit., par. 134.9 e 

134.10. 
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constante todos os internos do Instituto a um 

tratamento cruel, desumano e degradante, bem 

como a condições de vida indignas que afetaram o 

seu direito à vida, o seu desenvolvimento e os seus 

projetos de futuro, constituindo, desta forma, uma 

violação dos artigos 4.1, 5.1, 5.2 e 5.6 da Convenção 

Americana, em relação ao artigo 1.1 da mesma e em 

relação às crianças, também interpretados à luz do 

artigo 19 da mesma Convenção75. 

Mais recentemente, no caso Contreras e outros vs. El 

Salvador, a Corte construiu a ligação entre a violação do direito à 

vida, produto do desaparecimento forçado de crianças, e dos 

DESC. Assim, assinalou que o desaparecimento de menores, além 

de pôr em risco a sua vida biológica (violação da obrigação 

negativa), também afeta o seu desenvolvimento, este último 

entendido de uma forma ampla, abrange todos os aspetos 

relacionados com a integridade física, mental, espiritual, moral, 

psicológica e social76. 

3.1.2. A vida digna das pessoas migrantes inclui o 

usufruto dos direitos laborais 

A jurisprudência da Corte Interamericana participa 

ativamente no desenvolvimento de normas, princípios e regras 

relacionados com a situação jurídica dos estrangeiros em situação 

irregular. Existem dois fatores que decididamente influenciam este 

processo. Um primeiro, centra-se em que a grande maioria dos 

estados da América Latina e das Caraíbas constituem, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, 

importantes locais de emigração, cujo destino principal são os 

países do norte, como os Estados Unidos e a Europa77. Este 

fenómeno cria uma consciência e necessidade social de proteger os 

seus direitos.  

Em segundo lugar, a Corte e a sua jurisprudência 

distinguem-se por afirmar a existência de uma herança 

 

75 Idem. par. 165-174. 
76 Corte IDH, Contreras y otros vs. El Salvador, de 31 de agosto de 2011, par. 90. 
77 Ver CASTLES, Stephen e MYLLER, Mark J., “La migración a los países altamente 

desarrollados a partir de 1945”, em La era de la migración. Movimientos internacionales de 

población en el mundo moderno, Porrúa, 2004, pág. 89-119. 
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humanitária -um corpus iuris, nos seus próprios termos- que 

procura aproximar o desenvolvimento dos direitos humanos aos 

aspetos tradicionais da soberania estatal, modelando a sua 

compreensão e alcance. Neste sentido, a Corte Interamericana 

contribui para internacionalizar e humanizar o sistema jurídico78, 

tradicionalmente estatal, dos migrantes no Direito internacional 

contemporâneo. 

A Opinião Consultiva Nº 18/03, relacionada com a condição 

jurídica e com os direitos dos migrantes, faz várias contribuições 

fundamentais que, para efeitos deste estudo, centram-se em dois 

eixos interpretativos: por um lado, relacionar o exercício dos 

direitos laborais como uma condição essencial para o acesso às 

condições de vida digna e, por outro, enfatizar a separação que 

existe entre o estatuto migratório e o exercício de direitos, ou seja, 

que as pessoas são titulares de direitos independentemente da sua 

condição migratória. 

Neste sentido, e dada a situação particular das pessoas 

migrantes, os direitos laborais -consagrados nos artigos 6 e 7 do 

Protocolo de San Salvador; artigo XIV da Declaração Americana; 

artigos 25, 26 e 27 da Convenção Internacional sobre a Proteção 

dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e dos seus 

Familiares79; entre outros- compõem o âmbito material do direito à 

vida digna, inerente a todo o ser humano. De facto, a Corte afirma 

que “o exercício destes direitos laborais fundamentais garante ao 

trabalhador e aos seus familiares o usufruto de uma vida digna”, 

de modo que, “os trabalhadores têm o direito de desempenhar 

uma atividade laboral em condições dignas e justas e receber 

como contrapartida do seu trabalho uma remuneração que permita 

que eles e os seus familiares tenham um padrão de vida digno”80. 

Esta afirmação é consistente com a visão contemporânea dos 

direitos laborais que fazem parte do património jurídico essencial 

 

78 Utilizamos este termo no sentido dado por Carrillo Salcedo na sua obra anteriormente citada. 

Ver CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op.cit., pág. 13-14. 
79 Aprovada a 18 de dezembro de 1990 e em vigor a partir de 1 de julho de 2003. Conta no 

momento com 42 Estados Partes. Destaca que, praticamente a totalidade destes são países 

emissores de pessoas migrantes, no entanto os principais países de destino de migrantes não 

ratificaram a Convenção. 
80 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, par. 158. 
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para a realização das “aptidões, competências e potencialidades 

(…) a fim de alcançar um desenvolvimento integral como ser 

humano”81.  

3.1.3. A vida digna dos povos indígenas 

A jurisprudência da Corte mostra-se totalmente consciente 

das várias dificuldades que os povos indígenas atravessam no 

nosso continente. De facto, questões como a pobreza extrema, a 

desnutrição, a falta de acesso à terra e aos recursos naturais 

(como a água), entre outros, são fatores que influenciam uma 

leitura social de todos os seus direitos. No caso específico do 

direito à vida digna, a Corte sublinhou novamente a forte ligação 

entre alimentação, saúde, alojamento e educação para o pleno 

exercício do direito a uma vida digna. Desta forma, em casos como 

o da Comunidade Indígena Yakye Axa vs. Paraguai, a Corte 

pronunciou-se da seguinte forma:  

161. (…) A deslocação dos membros da Comunidade 

destas terras provocou dificuldades especiais e graves 

na obtenção de alimentos, principalmente porque a 

zona onde o assentamento temporário está localizado 

não tem as condições adequadas para o cultivo ou 

para a prática das suas atividades tradicionais de 

subsistência, como a caça, a pesca e a recoleção. Da 

mesma forma, neste assentamento os membros da 

Comunidade Yakye Axa têm impossibilitado o acesso 

a um alojamento adequado e com os serviços básicos 

mínimos, bem como água potável e serviços 

sanitários. 

162. Estas condições têm um impacto negativo na 

nutrição dos membros da Comunidade que estão 

neste assentamento (supra par. 50.97). A isto soma-

se, tal como foi provado no presente caso (supra par. 

50.98 e 50.99), deficiências na educação das crianças 

e na inacessibilidade física e económica aos cuidados 

de saúde dos membros da Comunidade82. 

É importante destacar a referência especial que a Corte faz 

ao tema da saúde e das condições para a saúde no contexto do 

direito à vida das comunidades indígenas, já que a Corte sublinha 

 

81 Ibidem.  
82 Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Op.cit., par. 161-162. 
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que a alimentação e o acesso à água potável estão intimamente 

relacionados com o direito à saúde e este, por sua vez, é um 

requisito sine qua non para o exercício do direito à vida digna (e 

saudável). O acesso à saúde deve ser, além disso, física e 

economicamente possível para ser real e, principalmente, para 

garantir o exercício de outros direitos humanos como a educação 

ou a própria identidade cultural.  

O Corte também reconhece o papel da medicina tradicional 

das comunidades e o seu papel fundamental na prevenção e cura 

de doenças, pelo que, o direito à saúde também exige, neste caso 

específico, a garantia de acesso às terras e à propriedade 

comunitária83. Em todo o caso, a Corte, seguindo a jurisprudência 

anterior, reitera o papel do estado em relação a estes grupos a 

partir do momento em que as autoridades sabem ou devem saber 

da existência de uma situação de risco real e iminente para a vida 

de um indivíduo ou para um grupo de indivíduos84. De acordo com 

isto, uma interpretação adequada do artigo 4 da Convenção 

Americana, leva-nos a afirmar que o estado tem obrigações 

positivas gerais e obrigações positivas específicas no caso de 

grupos vulneráveis, principalmente quando existe um risco 

iminente e real de violação de direitos. 

No mesmo sentido, embora menos específico do que no caso 

anterior, no caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas 

da Bacia do Rio Cacarica (Operação Génesis) vs. Colômbia, a Corte 

afirmou que a destruição dos alojamentos, além de representar 

uma grande perda económica, causou uma perda das condições 

básicas de existência na comunidade, o que fez com que a violação 

ao direito à propriedade, neste caso, fosse particularmente 

grave85. Da mesma forma, no caso Massacres de El Mozote e de 

aldeias vizinhas vs. El Salvador a Corte pronunciou-se sobre a 

deslocação de comunidades indígenas. Este caso centra-se nas 

execuções massivas, coletivas e indiscriminadas de civis em El 

 

83 Idem. par. 168. 
84 Corte IDH, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, de 29 de março de 2006, par. 

155. 
85 Corte IDH, Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica 

(Operación Génesis) vs. Colombia, de 20 de novembro de 2013, par. 352. 
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Mozote, La Joia, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro 

Pando e Cerro Ortiz, por parte da Força Armada de El Salvador 

com o apoio da Força Aérea no contexto de uma política de “terra 

arrasada” planeada e executada pelo Estado. Nele a Corte afirmou 

que: 

As vítimas sobreviventes que foram deslocadas do 

seu lugar de origem “perderam os vínculos 

comunitários e afetivos das suas raízes de identidade, 

além dos seus bens materiais”, o que levou a 

“mudanças forçadas na estrutura social e implicou 

ruturas, perdas, dor e muito sofrimento”. (…) 

Também consta que as vítimas sobreviventes 

deslocadas sofreram um impacto mais forte no seu 

bem-estar e saúde, como consequência da “rutura 

total da rede cultural no norte de Morazán, da criação 

de um estado de anomia total e da destruição 

completa de uma cultura”86. 

3.1.4. A vida digna das pessoas com deficiência 

mental 

O caso de Ximenes Lopez vs. Brasil representa um marco na 

jurisprudência da Corte interamericana ao tocar, pela primeira vez, 

um caso de deficiência mental em situação de internamento e pela 

relação que a Corte estabelece entre o cuidado da saúde destas 

pessoas e o seu direito à vida digna. Fazendo eco do 

desenvolvimento universal que este tema tem tido87, a Corte 

afirma a situação de vulnerabilidade particular que acompanha 

este grupo da população quando é submetido a um tratamento de 

saúde, principalmente, numa situação de internamento 

psiquiátrico. E isto “devido ao desequilíbrio de poder entre os 

 

86 Corte IDH, Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, de 25 de outubro de 

2012, par. 194. 
87 Princípios para a Proteção dos Doentes Mentais e o Melhoramento da Assistência à Saúde 

Mental, registados pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da sua Resolução Nº 

46/119 de 17 de dezembro de 1991; Organização Mundial da Saúde. Divisão de Saúde Mental e 

Prevenção do Abuso de Substâncias. Dez Princípios Básicos das Normas para a Assistência à 

Saúde Mental, 1996; Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas 

com Deficiências, aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da sua Resolução 

Nº 48/96, a 20 de dezembro de 1993; Declaração dos Direitos do Deficiente Mental. Resolução 

da Assembleia Geral da ONU, Documento A/8429 (1971); e Programa de Ação Mundial para os 

Impedidos. Resolução Nº 37/52 da Assembleia Geral da ONU, Documento A/37/51 (1982), par. 

95 a 107. 
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pacientes e o pessoal médico responsável pelo seu tratamento e 

pelo elevado grau de intimidação dos tratamentos de doenças 

psiquiátricas”88. Um segundo ponto fundamental da sentença é a 

afirmação de que os estados têm “o dever de garantir uma 

assistência médica eficaz às pessoas com deficiência mental”, o 

que se traduz em “garantir os serviços de saúde básicos, a 

promoção da saúde mental, [com a menor restrição possível] à 

prestação de serviços desta natureza e a prevenção das 

deficiências mentais”89. 

Por outro lado, um caso semelhante conhecido pela Comissão 

e que acaba por ser bastante significativo é o de Víctor Rosario 

Congo vs. Equador, no qual o senhor Rosario Congo, que sofria de 

transtornos mentais, foi enclausurado numa cela de isolamento. 

Como consequência disto, a vítima faleceu devido à desidratação e 

desnutrição que sofreu durante os quarenta dias em que esteve 

enclausurado. Sobre isto, a Comissão afirmou que ”pelo seu estado 

mental [o senhor Rosario Congo] não estava em condições de se 

responsabilizar pelo seu próprio cuidado”90. Da mesma forma, 

perante as alegações do estado de que existiam “obstáculos 

estruturais que o impediam de dar tratamento médico e 

psiquiátrico às pessoas sob sua tutela”, a Comissão afirmou que 

este facto “não o exime do dever de prestar assistência médica a 

[estas] pessoas”91. Em conclusão, a Comissão considerou que o 

estado não tomou as medidas ao seu alcance para garantir o 

direito à vida de uma pessoa que, devido à sua saúde mental, 

estava indefeso, além de isolado, e sob a sua tutela, tendo, por 

isso, o estado violado o artigo 4 da Convenção Americana92. 

Desta forma, a jurisprudência da Corte e a Comissão tentam 

resolver um dos problemas mais dolorosos e esquecidos na região, 

 

88 Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, de 4 de julho de 2006, par. 129. Da mesma forma, 

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades, 

Op.cit. artigo 9.4; Comité dos DESC. Las personas con Discapacidad. Observação General Nº 

5,1994, par. 9. Citados pela Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil. Op. cit. 
89 Idem. par. 128. 
90 Corte IDH, Víctor Rosario Congo vs. Ecuador, Relatório Nº 63/99, de 13 de abril de 1999, par. 

73. 
91 Idem. par. 76-81. 
92 Idem. par. 84. 
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que se centra na vida digna das pessoas que vivem em situação de 

deficiência mental, que pode muito bem ser produto de uma causa 

genética ou psicológica, principalmente decorrente de situações de 

violência e violação dos direitos humanos. Desta forma, é muito 

importante afirmar que, no caso deste grupo vulnerável, o estado 

protege o seu direito à vida, quando cumpre com o dever de 

cuidar, regular, fiscalizar e investigar a situação dos pacientes. Ou 

seja, ao dever geral de proteção, aplicado às pessoas que estão 

sob a sua tutela ou cuidado (como responsável pelos 

estabelecimentos de detenção), soma-se o dever particular, que 

surge com as pessoas que estão a receber assistência médica e, o 

dever muito especial, quando se refere aos pacientes com 

deficiência mental. Sem este triatlo de obrigações dificilmente se 

pode afirmar o cumprimento do direito a uma vida digna de todos 

os seres humanos. 

3.1. 3.2. Artigo 5. O direito à integridade pessoal  

O direito à integridade pessoal e à sua manifestação punitiva 

(a proibição de tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes) tem, de acordo com a Corte, uma relação direta com 

direitos, como o direito à saúde, à assistência médica durante uma 

situação de reclusão e principalmente, a uma situação em que 

estejam envolvidas crianças.  

3.2.1. 3.2.1.O direito à saúde das pessoas em situação de reclusão 

insere-se no âmbito material de proteção do artigo 5 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos  

A partir do caso Lori Berenson vs. Peru, com ideias que têm a 

sua origem em decisões da Comissão de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, a Corte reafirmou que “a detenção de um preso 

com outras pessoas, em condições que representam um perigo 

sério à sua saúde, constitui uma violação do artigo 7 do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos”93. Desta forma, a Corte 

avalia as condições de reclusão gerais que podem acabar por criar 

uma situação contrária ao artigo 5 da Convenção Americana. Em 

particular, argumentou que: 

 

93 Baseia-se no pronunciamento da Comissão de Direitos Humanos recaído no assunto Moriana 

Hernández Valentini de Bazzano vs. Uruguay, Nº 5/1977 de 15 de agosto de 1979, par. 9 e 10. 
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[E]ste Tribunal afirmou que a detenção em condições 

de superlotação, o isolamento numa cela reduzida, 

com falta de ventilação e de luz natural, sem cama 

para o repouso ou condições adequadas de higiene, o 

isolamento ou as restrições indevidas ao sistema de 

visitas representam uma violação à integridade 

pessoal94. 

Em virtude destas considerações e “tendo em conta todas as 

circunstâncias do caso e do contexto em que aconteceram os 

factos, este Tribunal considera, sem lugar a dúvida razoável, de 

que pelo menos alguns dos atos de agressão considerados nesta 

causa podem ser qualificados como tortura, física e psicológica. A 

Corte também considera que estes atos foram preparados e 

infligidos deliberadamente contra o senhor Cantoral Benavides, 

pelo menos duas vezes. Na fase prévia à condenação, para 

eliminar a sua resistência psicológica e forçá-lo a depor contra si 

próprio ou a confessar determinados delitos. Na etapa posterior à 

condenação, para submetê-lo a modalidades de castigo adicionais 

à privação da liberdade95. 

Além disto, já no caso Tibi vs. Equador, a Corte anunciou que 

não fornecer alimentos ao detido durante um dia completo, 

também deve ser entendido como uma violação do artigo 5 da 

Convenção96. A alimentação é uma condição fundamental para 

desfrutar do direito à saúde. 

Isto também é consistente com a obrigação positiva, surgida 

do próprio artigo 5, à qual a Corte interamericana faz referência no 

caso De la Cruz Flores vs. Peru quando afirma que “o Estado tem o 

dever de proporcionar aos detidos revisões médicas regulares, 

assistência e tratamentos adequados sempre que necessário. Por 

sua vez, o Estado deve permitir e facilitar que os detidos sejam 

vistos por um médico escolhido por eles próprios ou por quem 

 

94 Corte IDH, Lori Berenson vs. Perú, de 25 de novembro de 2004. par. 102. Da mesma forma, 

Corte IDH, Cantoral Benavides vs. Perú, de 18 de agosto de 2000, par. 89 e ONU. Regras mínimas 

para o tratamento dos reclusos, tomadas 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, Regras 10 e 11. 

95 Corte IDH, Cantoral Benavides vs. Perú. Op.cit., par. 104. 
96 Corte IDH, Tibi vs. Ecuador, de 7 de setembro de 2004, par. 151. 
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exerça a sua representação ou custódia legal”97. Assim, a Corte, de 

uma forma geral, relaciona a saúde (através de uma série de 

condições para a saúde) e a assistência médica como elementos 

necessários para compreender o alcance da proibição de tortura e 

de outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. 

Na mesma linha, a Comissão Interamericana pronunciou-se 

no caso Hernández Lima vs. Guatemala, com base no falecimento 

do peticionário durante a sua detenção, por causa do tratamento 

médico insuficiente que recebeu depois de ter sofrido um edema 

cerebral e um ataque de cólera. Desta forma, a Comissão destacou 

que, em virtude da sua posição como garantia especial dos 

detidos, o estado cometeu uma omissão que violou o “direito à 

integridade física, mental e moral e a proibição de infligir 

tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes, consagrado no 

artigo 5 da Convenção Americana” 98.  

Da mesma forma, embora sem falar de forma específica 

sobre o direito à vida, desde o ano de 2005 nos casos García Asto 

e Ramírez Rojas vs. Peru, Raxcacó Reyes vs. Guatemala, Fermín 

Ramírez vs. Guatemala, Montero Aranguren e outros (Retén de 

Catia) vs. Venezuela e de forma posterior nos casos Vera Vera e 

outros vs. Equador e Fleury e outros vs. Haiti, a Corte afirmou que 

todas as pessoas privadas de liberdade têm direito a viver em 

condições de detenção compatíveis com a sua dignidade pessoal, 

respeitando as normas mínimas internacionais sobre a matéria99. 

Isto na medida em que o recluso é impedido de satisfazer por si 

próprio uma série de necessidades básicas que são essenciais para 

o desenvolvimento de uma vida digna100.  

Complementando as decisões apresentadas, no caso Pacheco 

Teruel e outros vs. Honduras a Corte declarou que todas as 

 

97 Corte IDH, De la Cruz Flores vs. Perú, de 18 de novembro de 2004, par. 132. 
98 Corte IDH, Caso Hernández Lima vs. Guatemala, Relatório 28/96, Caso 11.297, par. 59-61.  

99 Corte IDH, Fleury y otros vs. Haití, de 23 de novembro de 2011, par. 83; Corte IDH, Montero 

Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, de 5 de julho de 2006, par. 85; Corte IDH, 

Vera Vera y otra vs. Ecuador, de 19 de maio de 2011, par. 42. 
100 Corte IDH, Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Op. Cit., par. 87; Corte 

IDH, García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, de 25 de novembro de 2005, par. 221; Corte IDH, 

Raxcacó Reyes vs. Guatemala, de 6 de fevereiro de 2006, par. 95; Corte IDH, Fermín Ramírez 

vs. Guatemala, de 20 de junho de 2005, par. 118. 



 

412 

Modelos jurisprudenciais de direitos económicos, sociais e culturais no sistema interamericano 

pessoas privadas de liberdade têm direito a viver em condições de 

detenção compatíveis com a sua dignidade pessoal e acrescentou 

que, neste caso, as condições de detenção eram contrárias à 

dignidade humana, porque: 

(…) existiam condições graves de superlotação e 

aglomeração e a cela não tinha ventilação ou luz 

natural. Da mesma forma, o serviço de água era 

inadequado e no momento dos factos não existia 

água corrente. Os detidos nesta cela não recebiam a 

assistência médica devida, a sua alimentação era 

deficiente e não tinham áreas para as visitas, nem 

tinham acesso a programas de lazer e reabilitação 

(…)101.  

Da mesma forma, fazendo uma clara referência ao padrão de 

vida digna, no caso Díaz Peña vs. Venezuela, a Corte, em relação a 

pessoas que foram detidas no contexto de protestos que 

aconteceram na Praça Francia de Altamira em Caracas, estabelece, 

de forma explícita, a relação entre o padrão de vida digno das 

pessoas detidas, a integridade pessoal e os DESC. A Corte afirma:  

(D)e acordo com o artigo 5.1 e 5.2 da Convenção, 

todas as pessoas privadas de liberdade têm direito a 

viver em condições de detenção compatíveis com a 

sua dignidade pessoal. Como responsável pelos 

estabelecimentos de detenção, o Estado está numa 

posição especial de garantir os direitos destas 

pessoas que estejam sob a sua tutela. Isto implica o 

dever do Estado de salvaguardar a saúde e o bem-

estar dos reclusos, proporcionando, entre outras 

coisas, a assistência médica necessária e garantir que 

a forma e o método de privação de liberdade não 

excedem o nível inevitável de sofrimento inerente à 

detenção. Relativamente a este tema, a Corte 

considerou que as más condições físicas e sanitárias 

dos locais de detenção, bem como a falta de luz e de 

ventilação adequada, podem ser por si próprias 

violações do artigo 5 da Convenção Americana, 

dependendo da intensidade das mesmas, a sua 

duração e as características pessoais de quem as 

sofre, pois podem causar sofrimentos de uma 

intensidade que exceda o limite inevitável de 

sofrimento que envolve a detenção e porque 

implicam sentimentos de humilhação e inferioridade. 

 

101 Corte IDH, Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, de 27 de abril de 2012, par. 65. 



 

413 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

Neste sentido, os Estados não podem invocar 

privações económicas para justificar as condições de 

detenção que não cumprem com as normas mínimas 

internacionais nesta área e não respeitam a dignidade 

do ser humano102. 

3.2.2. O caso das crianças submetidas a reclusão 

em centros de internamento penitenciário. 

Saúde, educação e direito a permanecer 

separados dos adultos 

Na situação específica das crianças em condições de 

detenção, a Corte Interamericana também aplicou este padrão em 

casos como Bulacio vs. Argentina de 18 de setembro de 2003 e o 

Instituto de Reeducação do Menor vs. Paraguai de 2 de setembro 

de 2004. Aqui a Corte afirma a necessidade de conjugar a 

proteção geral das pessoas em situação de reclusão com o 

princípio do interesse superior da criança, que se baseia “na 

própria dignidade do ser humano, nas características específicas 

das crianças e na necessidade de fomentar o desenvolvimento 

destas, com pleno aproveitamento das suas potencialidades”103. 

Também menciona que “as crianças estão numa etapa 

fundamental do seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, 

moral, psicológico e social, que terá um impacto, de uma ou de 

outra forma, no seu projeto de vida”104. 

Apresentando-se, além disso, como uma consequência 

particular, a necessidade de “salvaguardar os direitos das crianças 

detidas, principalmente o seu direito à integridade pessoal, implica 

que estas sejam separadas dos detidos adultos”105. 

Também é importante destacar a importância que a Corte dá 

em relação à saúde mental e aos efeitos desfavoráveis no 

desenvolvimento psicológico da sua vida e integridade pessoal106. 

Da mesma forma, embora menos claramente do que nos casos 

 

102 Corte IDH, Díaz Peña vs. Venezuela, de 26 de junho de 2012, par. 135. 
103 Corte IDH, Bulacio vs. Argentina, Op.cit., par. 136. Da mesma forma, Corte IDH, Opinião 

Consultiva OC-17/02. Op.cit., par. 56. 
104 Corte IDH, "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Op.cit., par. 172. 
105 Corte IDH, Bulacio vs. Argentina. Op.cit., par. 136. 
106 Corte IDH, "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Op.cit., par. 168. 
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anteriores, a Corte menciona a necessidade de desenvolver 

programas de educação (já que esta está associada 

indistintamente ao direito a uma vida digna e à integridade 

pessoal)107. 

3.3.2. Os tratamentos das pessoas com deficiência 

mental e o direito à integridade pessoal 

Como já mencionado anteriormente, o dever especial de 

apoio que o estado tem em relação às pessoas que vivem com 

uma deficiência mental e, no caso específico da saúde e da 

integridade física e psicológica, a Corte dedica-se à medida de 

sustentação que, de acordo com os parâmetros exigidos pelo 

artigo 5 da Convenção Americana, “deve ser utilizada como último 

recurso e apenas com o objetivo de proteger o paciente, o pessoal 

médico ou terceiros, em relação ao comportamento da pessoa em 

causa, caso esta represente uma ameaça à segurança dos outros. 

A sustentação não pode ter outro motivo se não este e apenas 

pode ser desenvolvida por pessoal qualificado e não pelos 

pacientes108. Assim, deve existir um equilíbrio entre o interesse do 

paciente e a necessidade de proteger a sua integridade psicológica, 

física ou moral. 

Na mesma linha, o Tribunal Europeu afirmou no caso 

Herczegfalvy vs. Áustria que normalmente os pacientes de 

hospitais psiquiátricos estão numa situação de inferioridade e de 

impotência em relação aos seus responsáveis. Por este motivo, 

destacou que os cuidados devem ser desenvolvidos de forma a 

respeitar e garantir o direito à integridade destas pessoas
109

.  

3.3. Artigos 8 e 25. A leitura social da proteção e 

das garantias judiciais e o devido processo 

Existe uma vasta jurisprudência sobre o conteúdo e o alcance 

destes direitos (em conjunto e separadamente) que tem, para o 

tema que aqui nos interessa, duas manifestações particularmente 

interessantes. Referem-se a casos em que a questão central está 

 

107 Idem. par. 172. 
108 Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil. Op. cit., par. 134. 
109 TEDH, Herczegfalvy vs. Austria, de 24 de setembro de 1992, par. 82. 
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ligada, por um lado, com a propriedade da terra das comunidades 

indígenas e, por outro, com os direitos laborais. De certeza que 

não se trata de que o direito à proteção e às garantias judiciais 

mude de conteúdo nestas premissas, mas sim que adquira, 

precisamente pelos interesses que estão em causa, dimensões 

específicas. 

3.3.1. Acesso à propriedade das terras por parte 

dos povos indígenas 

A Corte destacou a necessidade de definir, delimitar e 

conduzir um processo de titulação das comunidades indígenas para 

o que deve ser um “mecanismo (processual) efetivo”. De tal 

forma, que o estado violaria os artigos 8 e 25, em conjunto com o 

dever de tomar medidas internas consagradas no artigo 2 da 

Convenção Americana, se não prevê no seu ordenamento jurídico 

uma ferramenta processual que sirva para este fim. De facto, os 

artigos 8 e 25 “exigem que o Estado ofereça um recurso eficaz 

com as garantias do devido processo aos membros das 

comunidades indígenas para que possam reivindicar as suas terras 

ancestrais, como garantia do seu direito à propriedade 

comunal”110. 

A partir disto, a Corte conclui tanto a obrigação de ter um 

mecanismo processual, como as condições específicas de 

efetividade que tenham em conta o direito consuetudinário, os 

valores, os usos e costumes das próprias comunidades111. Desta 

forma, a necessidade de proteger os direitos destas comunidades 

inclui o acesso à propriedade, mas também, como reflete a lei, aos 

mecanismos processuais ad hoc, para os quais as garantias 

judiciais devem saber ajustar-se às características particulares de 

quem detém o direito. 

 

 

 

110 Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Op.cit., par. 67. 
111 Corte IDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua, de 31 de agosto de 

2001, par. 138. No mesmo sentido Corte IDH, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, 

de 24 de agosto de 2010, par. 139 e seguintes. 
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3.3.2. Direitos laborais e a proteção e garantias 

judiciais 

Tal como no caso das comunidades indígenas, a importância 

dos direitos em causa, neste caso laborais, consagrados no 

Protocolo de San Salvador e em vários convénios da Organização 

Internacional do Trabalho, determina a entrada de uma visão 

social ao tema das garantias judiciais e do devido processo. Neste 

sentido, a Corte reitera a necessidade de que o trabalho e os 

direitos que ele implica, tenham acesso à justiça e a todas as 

garantias judiciais. Ou seja, reafirma o carácter geral destes 

direitos, independentemente do que é reivindicado ser um direito 

de natureza civil e político ou de carácter económico, social ou 

cultural. No entanto, além disto, o bem a ser protegido, cria uma 

especial preocupação à Corte porque, como afirma no caso Baena 

Ricardo vs. Panamá:  

134. Não escapa à Corte que os despedimentos, 

efetuados sem as garantias do artigo 8 da 

Convenção, tiveram graves consequências 

socioeconómicas para as pessoas despedidas e para 

os seus familiares e dependentes, como a perda de 

rendimentos e a diminuição do padrão de vida.  

Este argumento, torna ainda mais urgente a necessidade dos 

estados garantirem o cumprimento de uma sentença nacional. O 

caso Acevedo Jaramillo vs. Peru representa um precedente 

importante em relação à execução de sentenças sobre direitos 

sociais, pois refere-se ao não cumprimento de ordens de reposição 

emitidas por instâncias internas desde o ano de 1996, em virtude 

do despedimento arbitrário de trabalhadores do Município de Lima, 

e que não foram executadas até 1999, ano em que é apresenta a 

denúncia perante a Comissão. Neste caso, a Corte não aceitou o 

argumento do estado peruano, onde defendia que a falta de 

orçamento suspendeu os efeitos da sentença a favor das vítimas 

de regressarem aos seus postos de trabalho. Neste sentido, um 

fator económico, insuficiências orçamentais, não pode justificar os 

atrasos durante anos do cumprimento das sentenças112, o que é 

considerado extremamente grave “já que implic[ou] que durante 

 

112 Corte IDH, Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Op.cit., par. 225. 
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muitos anos fossem afeta[dos] os direitos laborais protegidos 

nessas [sentenças]”113.  

Também no caso dos Trabalhadores Demitidos do Congresso 

(Aguado Alfaro e outros) vs. Peru, a Corte analisou outra suposta 

violação das garantias judiciais, mas desta vez, tratando-se de 

dificuldades na fase de admissibilidade dos recursos e do acesso à 

justiça. Na opinião da Corte, este “contexto de obstáculos 

normativos e práticos para o acesso real à justiça” e, 

principalmente, “o clima de insegurança jurídico promovido pelo 

regulamento que limitava a impugnação em relação ao processo 

de avaliação e eventual cessação das alegadas vítimas”114 (que não 

tinham certeza sobre a via que deviam ou podiam seguir para 

reivindicar os direitos que consideravam violados, via que poderia 

ser administrativa, contencioso-administrativa ou de recurso) é 

considerado de forma especial por o trabalho ser a fonte principal 

de acesso a condições de vida dignas. Neste sentido, como afirmou 

a Comissão Interamericana no seu relatório sobre O acesso à 

justiça como garantia dos direitos económicos, sociais e culturais, o 

direito a poder aceder a recursos judiciais e de outra natureza que 

sejam idóneos e eficazes implica: 

[Uma] obrigação para os estados que não é apenas 

negativa, de não impedir o acesso a estes recursos, 

mas sim principalmente positiva, de organizar o 

aparelho institucional de modo a que todos os 

indivíduos possam aceder a estes recursos. Para este 

fim, os estados devem eliminar os obstáculos 

normativos, sociais ou económicos que impedem ou 

limitam a possibilidade de aceder à justiça115. 

Mais recentemente, nos casos da Corte Suprema de Justiça 

vs. Equador e Tribunal Constitucional vs. Equador também é feita 

referência à afetação de garantias processuais que acabam por 

afetar, em última instância, a permanência das vítimas no local de 

trabalho. No caso Corte Suprema de Justiça vs. Equador em 

 

113 Idem. par. 278. 
114 Corte IDH, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Op.cit., par. 

129. 
115 Corte IDH. Informe sobre el acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, 

sociales y culturales.  Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129, doc. 4, de 7 de setembro de 2007. 
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relação à destituição dos magistrados deste órgão, a Corte afirmou 

que esta destituição levada a cabo por um organismo que não 

tinha competência para isso, através da aplicação errada e 

arbitrária de uma disposição legal e sem serem ouvidos, violou o 

artigo 8.1 em relação com o artigo 1.1 da Convenção Americana, 

em relação com o artigo 23.1.c, pela afetação arbitrária à 

permanência no exercício da função judicial116. Desta forma, o 

direito de acesso à função pública é reinterpretado, neste caso, 

para dar um conteúdo social, ligado à permanência no posto de 

trabalho. De forma semelhante, no caso do Tribunal Constitucional 

(Camba Campos e outros) vs. Equador, a Corte afirmou que permitir 

durante mais de um ano e meio a possibilidade de reverter a 

nomeação dos membros deste tribunal, ou seja, que não expire 

num prazo razoável de tempo esta possibilidade de analisar e 

reverter os supostos vícios formais numa nomeação desta 

importância, afeta a garantia de estabilidade no cargo117. 

Desta forma, aos direitos laborais também são aplicadas as 

garantias judiciais e o devido processo (conclusão que pode ser 

facilmente retirada dos próprios artigos da Convenção) e os 

interesses laborais são vistos como prioritários no momento de 

avaliar uma possível violação dos artigos 8 e 25 (contribuição 

social à leitura destas normas). No entanto, em todos os casos, 

razões económicas e sociais não podem justificar o não 

cumprimento das sentenças, algo que faz parte das garantias 

judiciais básicas no contexto de um Estado de Direito. 

3.4. Artigo 9. Princípio de legalidade e 

retroatividade 

A Corte interamericana utiliza este princípio fundamental 

para, por um lado, ponderar a sua aplicação para pôr fim à relação 

laboral e, por outro, indicar que se deve ter em conta a norma 

mais favorável ao trabalhador e as consequências de não o fazer. 

De facto, no caso Baena Ricardo (270 trabalhadores) vs. 

Panamá, a Corte enfrentou um processo pelo despedimento de 
 

116 Corte IDH, Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, de 23 de agosto 

de 2013, par. 180. 
117 Corte IDH, Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, de 28 de agosto de 

2013, par. 179. 
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trabalhadores do estado por causas não existentes no momento da 

prática dos factos (participar numa manifestação nacional que era 

vista como um enfraquecimento da democracia e da ordem 

constitucional) “apesar de que este regulamento (que era aplicado 

temporariamente) beneficiava mais os trabalhadores do estado”118. 

Esta última afirmação entra em diálogo com os princípios de 

proteção do direito ao trabalho, que também são aplicáveis para 

avaliar o princípio da legalidade e da retroatividade consagrado na 

Convenção Americana. Considera que isto é justificado no carácter 

indivisível de todos os direitos humanos, inclusive em aspetos 

tradicionalmente considerados alheios a esta visão. 

3.5. Artigo 16. Liberdade de associação e liberdade 

sindical 

A jurisprudência da Corte afirma o vínculo indissolúvel entre 

a liberdade de associação da Convenção Americana (do grupo dos 

direitos civis e políticos) com a liberdade sindical (de conteúdo 

laboral). De facto, no caso Baena, a Corte entende que a liberdade 

de associação deve ser analisada em relação à liberdade sindical 

pois: 

158. Esta Corte considera que a liberdade de 

associação, em matéria sindical, é bastante 

importante para a defesa dos interesses legítimos dos 

trabalhadores e faz parte do corpus juris dos direitos 

humanos. 

Este último aponta para uma leitura dos direitos 

interdependentes e indivisíveis que produzem sinergias para uma 

melhor proteção dos direitos humanos de uma forma geral. União 

conceitual que também é refletida na utilização, por parte da 

Corte, de mecanismos próprios dos direitos laborais, como por 

exemplo, as Recomendações do Comité de Liberdade Sindical da 

OIT119. Da mesma forma, no caso Huilca Tecse vs. Peru, a Corte 

 

118 Corte IDH, Baena Ricardo (270 trabajadores) vs. Panamá. Op.cit., par. 113. 

119 Idem. par. 171. Para chegar a conclusões sobre se o Estado violou o direito à liberdade de 

associação, a Corte tem principalmente em conta as afirmações incluídas na demanda da 

Comissão, as provas que figuram no expediente e as Recomendações do Comité de Liberdade 

Sindical da OIT, ao resolver o caso Nº 1569, as quais não foram contraditas ou enfraquecidas 

pelo Estado, em relação aos seguintes factos: a) que a Lei 25 foi enviada 15 dias depois dos 

feitos que deram origem ao presente caso; b) que o regulamento referente ao foro sindical não 
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entende que a execução extrajudicial de um dirigente sindical não 

só viola o seu direito à vida, mas também a liberdade de 

associação na sua manifestação social, ou seja, a liberdade 

sindical. Este último, porque “o exercício legítimo que o senhor 

Pedro Huilca Tecse fez do direito à liberdade de associação, em 

matéria sindical, provocou uma represália fatal, que ao mesmo 

tempo representou uma violação em seu prejuízo do artigo 16 da 

Convenção Americana. Da mesma forma, o Tribunal considera que 

a execução do senhor Pedro Huilca Tecse teve um efeito inibidor 

nos trabalhadores do movimento sindical peruano, reduzindo, 

dessa forma, a liberdade de um grupo determinado a exercer os 

seus direitos”120. 

No caso Cantoral Huamaní e García Santa Cruz vs. Peru, 

outro caso de execução extrajudicial de dirigentes sindicais, a 

Corte entende que a liberdade de associação, na sua manifestação 

de liberdade sindical, implica obrigações negativas e positivas para 

prevenir os atentados a esta liberdade e proteger quem a exerce e 

investigar as violações desta liberdade121. A Corte recorre 

novamente ao Comité de Liberdade Sindical da OIT para reiterar 

que “os direitos sindicais não podem ser exercidos num contexto 

de impunidade contra as situações de violência sindical 

caracterizadas, entre outras, por execuções extrajudiciais”122. 

A liberdade de associação é, pela reiterada jurisprudência da 

Corte, um exemplo claro da necessidade e também das vantagens 

de fazer uma leitura social dos direitos civis e políticos que utilize 

tanto os conteúdos dos DESC como os procedimentos criados para 

protegê-los. De certeza que a execução de dirigentes sindicais não 

seria corretamente avaliada se também não fossem analisadas as 

consequências que estas mortes têm no movimento sindical 

peruano no contexto específico do regime de Alberto Fujimori.  

 

foi observado em relação ao despedimento dos trabalhadores; c) que foram obstruídas as 

instalações e intervencionadas as contas bancárias dos sindicatos; e d) que vários trabalhadores 

despedidos eram dirigentes de organizações sindicais. 
120 Corte IDH, Huilca Tecse vs. Perú. Op.cit., par. 78. 
121 Corte IDH, Cantoral Benavides vs. Perú. Op.cit., par. 144. 
122 Idem. par. 145. 
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3.6. Artigo 20. A nacionalidade das crianças e as 

suas consequências na educação primária 

gratuita a que têm direito 

O direito ao acesso a uma educação primária gratuita não é 

um direito que esteja condicionado à ostentação de uma 

determinada nacionalidade. No entanto, o que a Corte salienta é 

que a falta de nacionalidade gera, no caso das Meninas Yean e 

Bosico vs. República Dominicana, uma situação de extrema 

vulnerabilidade pela falta de nacionalidade e pela condição de 

apátridas, que impediu (no caso da menina Violeta Bosico) que 

estudasse numa escola por não ter uma certidão de nascimento123. 

No entanto, não é apenas do acesso à educação, mas também -

afirma a Corte- a obrigação do Estado “em dar uma educação 

primária gratuita a todos os menores, num ambiente e condições 

propícias para o seu desenvolvimento intelectual completo”124. Este 

último ponto não era conseguido no contexto de uma escola 

noturna onde a menina tinha de estudar com maiores de 18 anos. 

É importante destacar que o uso do direito à educação é feito 

através da alegação do artigo 26 da própria Convenção Americana 

e não pelo artigo 20 sobre nacionalidade que aqui comentámos, no 

entanto, o que sim parece reflexo de uma leitura integrada é a 

rejeição à instrumentalização de um direito civil para aceder a um 

direito de natureza social (a educação).  

3.7. O artigo 21 e o direito de propriedade das 

comunidades indígenas, a sua leitura social e o 

direito à segurança social 

O direito à propriedade dos povos indígenas e a utilização 

que estes mesmos fizeram do direito liberal por excelência, merece 

uma menção e desenvolvimento minucioso que é feito noutro 

volume desta mesma publicação, de modo que remetemos a 

análise a essa parte do trabalho. No entanto, é importante afirmar 

aqui que os casos em que a Corte se referiu a este tema como o 

de Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua, Comunidade 

 

123 Corte IDH, Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Op.cit., par. 175. 
124 Idem. par. 185. 
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Moiwana vs. Suriname, Comunidade Yakye Axa vs. Paraguai, 

Comunidade indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguai e Caso del 

Pueblo Saramaka vs. Suriname125 referem-se a aspetos mais 

importantes e negligenciados do desenvolvimento jurídico na 

região, que é o sistema do direito de propriedade dos povos 

indígenas.  

A jurisprudência tentou preencher as enormes lacunas 

decorrentes da ausência de uma norma especializada na América 

Latina, mas também, como no caso do desaparecimento forçado 

de pessoas, tenta estabelecer-se como um motor da atividade 

normativa dos estados e dos organismos internacionais 

responsáveis por apoiar este processo. A Corte assume um papel 

de liderança quase normativo que, apesar de não poder criar uma 

norma em si mesma, faz uso dos direitos já previstos na 

Convenção para dar proteção às comunidades que recorrem à sua 

jurisdição diretamente, como as restantes comunidades de forma 

indireta pela ação jurisprudencial dos próprios estados. Neste 

sentido, procura-se um efeito reflexo que impulsione a 

jurisprudência estatal a proteger estes grupos particularmente 

vulneráveis.  

No entanto, existem duas linhas de jurisprudência adicionais 

que merecem ser destacadas. Por um lado, os efeitos 

devastadores da falta de propriedade como consequência de um 

contexto de violência generalizada, como manifestado no caso dos 

Massacres de Ituango vs. Colômbia, e, por outro, o direito de 

propriedade sobre as pensões por inatividade no contexto da 

regulação laboral.  

De facto, no primeiro dos casos mencionados, a Corte afirma 

que o roubo, por parte dos paramilitares, de 1200 cabeças de gado 

aos civis de uma população chamada El Aro, quebra uma forma de 

vida em que “as características do município e das atividades 

quotidianas dos seus habitantes (faz com que se desenvolva) uma 

estreita ligação entre estes e o gado, dado que o principal meio de 

 

125 É relevante salientar que o Povo Saramaka não é considerado, estritamente, um povo 

indígena, pois “foram levados durante a época de colonização que hoje se conhece como 

Surinam”. Desta forma, entendendo-o como um povo tribal com elementos sociais, culturais 

e económicos específicos, a Corte considerou que necessitam de medidas de proteção 

especiais, à semelhança de um povo indígena. 
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subsistência desta população consiste no cultivo da terra e na 

criação do gado. De facto, o dano sofrido pelas pessoas que 

perderam o seu gado, do qual derivava o seu sustento, é 

especialmente grande. Para além da perda da sua principal fonte 

de rendimentos e de alimento, a forma como o gado foi roubado, 

com a colaboração explícita e implícita por parte de membros do 

Exército, elevou o sentimento de impotência e vulnerabilidade das 

pessoas”126. Com algumas ideias que também parecem derivar das 

normas do Direito internacional humanitário aplicável à situação 

colombiana, a Corte destaca o direito de propriedade dos bens que 

são indispensáveis para a sobrevivência da população civil. Isto 

não reflete apenas a relação que existe com este organismos 

normativos ad hoc, mas principalmente os efeitos económicos e 

sociais da privação da propriedade, no contexto específico da 

população civil em zona de conflito. Neste sentido, são avaliadas as 

consequências económicas e sociais que esse facto cria para 

reivindicar um direito de propriedade que deve ser protegido por 

se tratar de pessoas que têm nesses bens a única forma de 

sobreviver. 

Finalmente, um caso particularmente interessante diz 

respeito ao tema das pensões e da segurança social e, em 

concreto, do caso Cinco pensionistas vs. Peru. A Corte é categórica 

ao afirmar que:  

102. (…) [O] artigo 21 da Convenção protege o 

direito dos cinco pensionistas em receber uma pensão 

por inatividade nivelada de acordo com o Decreto-Lei 

Nº 20530, no sentido de que se trata de um direito 

adquirido, de acordo com o disposto no regulamento 

constitucional peruano, ou seja, de um direito que foi 

incorporado ao património das pessoas. 

De modo que:  

121. A Corte considera (…) que o Estado, ao ter 

mudado arbitrariamente o valor das pensões que as 

alegadas vítimas recebiam e ao não ter cumprido as 

sentenças judiciais emitidas por motivo das ações de 

garantia interpostas por estas (infra Capítulo VIII), 

violou o direito à propriedade consagrado no artigo 

 

126 Corte IDH, Masacres de Ituango vs. Colombia, de 1 de julho de 2006, par. 178. 
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21 da Convenção (…) assim que foram violados os 

direitos reconhecidos nestas sentenças. 

Desta forma, as pensões são protegidas pelo direito de 

propriedade da Convenção tratando-se de um claro direito do tipo 

económico e social consagrado no Protocolo de San Salvador. 

Perante isto, não faz sentido, como tentou o Estado peruano, 

afirmar a falta de competência da Corte, porque o direito dos 

pensionistas faz parte do contexto de aplicação material do direito 

de propriedade. Nem a Corte admite a possibilidade de impor 

limitações e restrições ao usufruto e exercício dos DESC (artigo 5 

do Protocolo de San Salvador) neste caso, por não se cumprir 

“mediante leis promulgadas com o objetivo de preservar o bem-

estar geral numa sociedade democrática, na medida em que não 

sejam incompatíveis com o objetivo e a razão dos mesmos”. 

Assim, a Corte não analisa apenas a lógica da limitação dos direitos 

sociais, mas também coloca uma segunda barreira à possibilidade 

de restrição, ao afirmar que “se a restrição ou limitação afeta o 

direito de propriedade, esta deve ser realizada, além disso, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 21 da 

Convenção Americana”127. 

3.8. Artigo 24. A igualdade perante a lei em leitura 

social 

3.8.1. As exigências de igualdade dos migrantes 

ilegais 

A Corte interamericana afirmou a obrigação dos estados em 

proteger os direitos laborais dos migrantes ilegais. De facto, na 

Opinião Consultiva Nº 18/03 sobre a Condição Jurídica e os 

Direitos dos Migrantes Ilegais afirma que os Estados “têm a 

obrigação de velar para que no seu território sejam reconhecidos e 

aplicados todos os direitos laborais que a sua legislação estipule, 

direitos originados em instrumentos internacionais ou em 

regulamento interno”128. 

 

127 Corte IDH, Cinco Pensionistas vs. Perú. Op.cit., par. 116. 
128 Corte IDH, Opinião Consultiva OC-18/03. Op.cit., par. 153. 
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Além disso, compreende, dentro do âmbito pessoal desta 

obrigação, a terceiros particulares, que normalmente são os 

empregadores diretos, indicando a eventual responsabilidade 

internacional que seria gerada para o estado “quando tolera ações 

e práticas de terceiros que prejudicam os trabalhadores migrantes, 

quer seja porque não lhes reconhecem os mesmos direitos que aos 

trabalhadores nacionais ou porque lhes reconhecem os mesmos 

direitos mas com algum tipo de discriminação”.  

Com isto, a Corte impõe uma obrigação positiva para o 

estado que também é justificada pela situação particular dos 

migrantes ilegais e a necessidade de aceder aos direitos laborais 

como forma de desenvolver um projeto de vida digna, mas 

também de exercer, num plano de igualdade com a restante 

população, direitos do tipo laboral. É precisamente esta leitura do 

princípio de igualdade perante a lei que leva a Corte a afirmar “que 

os trabalhadores migrantes ilegais, que estão numa situação de 

vulnerabilidade e discriminação em relação aos trabalhadores 

nacionais, têm os mesmos direitos laborais que correspondem aos 

restantes trabalhadores do Estado e este último deve tomar todas 

as medidas necessárias para que isto seja reconhecido e cumprido 

na prática. Os trabalhadores, ao serem titulares de direitos 

laborais, devem poder aceder a todos os meios adequados para os 

exercer”129 130. 

3.8.2. A igualdade de género e os direitos laborais 

Em 2001, a Comissão Interamericana conheceu o caso María 

Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala no qual foi alegado que 

várias disposições internas definiam o papel de cada cônjuge no 

casamento, estabelecendo distinções entre homens e mulheres 

que eram discriminatórias. Em concreto, foi indicado que era dada 

ao marido a representação e a gestão do património conjugal; 

enquanto a esposa tinha “o direito e a obrigação” especial de 

cuidar dos filhos menores e do lar. Da mesma forma, estabelecia-

se que uma mulher casada “apenas pode exercer uma profissão ou 

 

129 Idem. par. 160. 
130 Para um estudo em relação às implicações do direito à igualdade das pessoas migrantes, ver 

CHOLEWINSKI, Ryszard. “The human and labor rights of migrants: visions of equality”. 

Georgetown Immigration Law Journal, vol. 22, nº 2, 2008. 
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ter um emprego quando isso não prejudique as suas funções de 

mãe e dona-de-casa” e que, além disso, se o marido tiver razões 

justificadas, podia opor-se a que a mulher realizasse tarefas fora 

do lar. Sobre isto, a Comissão considerou que as distinções 

baseadas no género estabelecidas nos artigos impugnados não 

podem ser justificadas e contrariam o direito à igualdade. Desta 

forma, tutelou o usufruto igualitário dos direitos laborais das 

mulheres131. 

Da mesma forma, encontramos na Comissão o caso Mónica 

Carabantes Galleguillos vs. Chile, no qual foi alegada a 

desigualdade no usufruto do direito à educação por motivos de 

género, em virtude da “recusa dos tribunais deste país em punir a 

interferência abusiva na vida privada de Mónica Carabantes 

Galleguillos, que reclamou judicialmente a decisão do colégio 

privado em expulsá-la por ter ficado grávida”132. Apesar deste caso 

ter terminado mediante um acordo de solução amigável, é 

importante destacar que na proposta do estado está implícito o 

reconhecimento de que os factos do caso representam uma 

violação ao direito de igualdade da peticionária. Também podemos 

destacar que nesta situação, como em várias outras, o processo 

perante a Comissão fomentou encontros entre as partes, 

favorecidos pelo esforço que esta realiza para chegar a soluções 

amigáveis que permitam dar uma resposta eficaz à violação dos 

direitos sociais. 

4. CONCLUSÕES 

No contexto do sistema interamericano, da mesma forma 

como no universal e nos restantes regionais, o desenho das 

normativas e dos mecanismos de proteção em matéria dos DESC 

não foi desenvolvido de forma a garantir, por si só, a proteção 

completa e uniforme destes direitos. No entanto, isto não impediu 

que os DESC sejam, embora indiretamente, supervisionados pelos 

organismos de proteção dos direitos humanos do sistema. 

 

131 Corte IDH, María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala, Caso 11.625, Relatório de 

fundo Nº 4/01, de 19 de janeiro de 2001, par. 39. 
132 Corte IDH, Mónica Carabantes Galleguillos vs. Chile, Petição 12.046, Relatório de solução 

amistosa Nº 32/02, de 12 de março de 2002, parágrafo. 1. 
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Certamente, a Corte e a Comissão Interamericanas utilizaram uma 

leitura “social” dos direitos civis e políticos incluídos na Convenção 

Americana para evitar os seus limites materiais e dar resposta às 

múltiplas demandas dos cidadãos latino-americanos em matéria 

social. 

A partir daí, o direito à vida foi ampliado para ser entendido 

como vida digna e incluir, desta forma, o direito à educação e à 

saúde das crianças, os direitos laborais das pessoas migrantes, o 

acesso à terra e aos recursos naturais dos povos indígenas e o 

cuidado especial que as pessoas com deficiência mental merecem. 

Da mesma forma, uma interpretação social do direito à integridade 

pessoal permitiu proteger o direito à saúde das pessoas privadas 

de liberdade, ao qual se soma o direito à educação quando falamos 

de crianças enclausuradas. Por outro lado, a proteção e as 

garantias judiciais, necessitam de processos e de recursos que 

tenham em conta o direito consuetudinário, os valores e os 

costumes das comunidades indígenas e exige, igualmente, a 

implementação de sentenças de carácter laboral, sem os défices 

orçamentais representarem um motivo válido para limitar o seu 

cumprimento. Por último, esta estratégia da Corte deu como 

resultado que o princípio de legalidade e retroatividade permita 

proteger contra despedimentos arbitrários; que a liberdade sindical 

seja protegida como manifestação da liberdade de associação; que 

o direito à educação de crianças seja garantido 

independentemente da sua nacionalidade; e que seja garantida a 

igualdade de condições no usufruto dos direitos laborais das 

mulheres e das pessoas migrantes, sejam estes legais ou não. 

Até ao momento, são estas as normas fixadas pela Corte e 

pela Comissão sobre este tema. É justo destacar que esta 

estratégia de expansão dos direitos civis e políticos apresenta 

algumas limitações, pois a Corte apenas pode mover-se dentro do 

universo de casos que chegam ao seu conhecimento. Talvez este 

não seja o cenário ideal, no entanto, a proteção que permite dar é 

inegável. Em todo o caso, é importante verificar que a linha 

jurisprudencial utilizada pela Corte interamericana propõe uma 

visão abrangente de todos os direitos humanos que influencia, e 

que deve influenciar, a atividade estatal. De facto, o objetivo final 
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do sistema interamericano não é apenas o de dar resposta ex post 

aos casos de violações concretas, mas sim de construir um sistema 

de direitos que possa ser aplicado pelos estados, de uma forma 

geral e preventiva. Neste sentido, acreditamos que a mensagem 

da Corte é evidente ao indicar aos estados que a leitura 

contemporânea dos direitos incluídos na Convenção tem de incluir 

necessariamente os aspetos sociais dos mesmos, principalmente 

num continente onde os níveis de pobreza e de falta de acesso aos 

serviços básicos exigem permanentemente a visibilidade dos DESC. 
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