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Resumo
A tese a ser desenvolvida almeja analisar a atuação de uma parcela da sociedade
civil, mais especificamente das organizações não governamentais nacionais e
internacionais, na política externa de direitos humanos brasileira, procurando desvendar
a natureza das ações desses atores específicos, como e se eles são capazes de influenciar
e/ou modificar o comportamento do Estado e do governo. Com o crescente
envolvimento das ONGs na formulação de políticas públicas, autores afirmam a
importância de compreender como elas influenciam, pressionam ou se comprometem
com as instituições do Estado. Apesar do surgimento das ONGs como atores políticos
relevantes e de seu trabalho em prol da promoção e proteção do bem estar humano
serem temas que já contam com estudos acadêmicos, há uma lacuna em relação à
análise sobre a atuação empírica dessas organizações como atores políticos nos
processos de formulação, decisão e implementação da política externa brasileira, em
especial, na agenda de direitos humanos. No entanto, como analisar a ação das ONGs e
sua influência direta na política externa de direitos humanos? Tendo como foco as
práticas dessa política, a tese procurará questionar o peso e as formas de atuação das
ONGs no campo dos direitos humanos, uma política pública de agência doméstica e
internacional. A pesquisa será realizada em duas partes: uma teórica, feita por meio de
levantamento da bibliografia disponível sobre a temática; e outra empírica, que contará
com a realização de entrevistas e levantamento de dados, e também de uma análise de
discursos oficiais.
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Contextualização e Argumento
Diversas mudanças globais, nos campos social, econômico e político,
ocasionaram impactos sobre as políticas doméstica e externa ao redor do mundo. Dentre
eles, está a questão do pluralismo da agência 1 (HILL, 2003) marcada pela crescente
participação de novos atores na política, além daqueles encarregados burocraticamente
de fazê-la, cuja prática passou a contar com uma participação mais concreta dos
cidadãos, a qual não se delimitaria mais apenas à escolha, por meio do voto, de seus
representantes. Outra mudança impactante foi na compreensão de que o comportamento
externo de um país é determinado por atores e fatores domésticos, e não apenas pelo
Estado, sendo, portanto, vital analisar o funcionamento das instituições e atores
domésticos de um país para compreender a política externa de um Estado. Haveria com
isso uma “sociedade civil”, nacional e com pretensões de ser supranacional, composta
de vários atores não estatais, individuais e coletivos, tais como movimentos sociais e
organizações não governamentais (ONGs) nacionais e internacionais, os quais passaram
a atuar na arena política, cada um a sua maneira e dentro de suas perspectivas e
interesses setoriais ou globais.
Cohen (2003) entende a sociedade civil como sendo uma esfera de interação
social diferenciada da economia e do Estado, composta de três parâmetros
analiticamente distintos: pluralidade, que diz respeito à associação voluntária,
publicidade, referindo-se a reunião pública de caráter civil, e privacidade, que se refere
à autonomia do indivíduo (COHEN, 2003, p.423). Assim, o termo “sociedade civil” é
amplamente usado por políticos, acadêmicos e ativistas para denominar a pluralidade de
associações, organizações e movimentos de origem civil, as quais se encontram
separados das estruturas do Estado, e que por meio da mobilização política representam
interesses e grupos situados nas esferas privadas, condensando as vontades individuais
em coletivas, objetivando, entre várias metas, transportar tais interesses particulares
para a esfera pública por meio da participação política. Devido a essa complexidade de
componentes, perspectivas, formas de atuação e de organização, com cada um tendo
características próprias e objetivos diferentes, estudar a atuação da sociedade civil na
formulação da política externa implicaria abordá-la analiticamente como um “todo”
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homogêneo, algo que ela definitivamente não é. Com isso, em vez de analisá-la como
esse “todo”, a presente pesquisa irá se concentrar em uma importante parcela desse
conjunto plural que é a “sociedade civil”: as organizações não governamentais.
As organizações não governamentais (as engajadas politicamente, pelo menos)
têm sua origem em movimentos sociais, de forma que suas características mais
valorizadas vêm dessa origem, entre elas a proximidade com a base da sociedade, seu
alto potencial mobilizador, compromisso e engajamento em favor de processos de
transformação, etc. (SOBOTTKA, 2002, p.85). Ao longo do século XX, elas vêm
marcando seu lugar em áreas até então reservadas aos Estados, buscando dentro de seu
escopo atuar na melhoria ou mudança da situação social e/ou política. Mesmo surgindo
no século XIX2, ganhando força ao longo do século XX e já atuando na assistência à
refugiados de guerra, no combate contra a fome, alívio em situações de conflito social e
ou em desastres naturais, foi durante os anos 1970 e 1980 que ocorreu um aumento no
número e na proeminência de organizações não governamentais envolvidas nas mais
diversas questões (como direitos humanos, desenvolvimento e redução da pobreza,
humanitarianismo, resolução de conflitos, meio ambiente, etc.), ocasionando uma
tendência internacional que passou a vê-las não somente como provedoras de serviços,
mas também como parceiras de governos e instituições internacionais (KALDOR, 2003,
pp.87-88), especialmente por causa de seu conhecimento local e por serem compostas
por profissionais e experts.
As ONGs, nacionais e internacionais, são idealmente definidas por terem
características como: uma estrutura formal estável; funcionários contratados e pagos
(não sendo funcionários públicos); um status privado com a proposta de servir ao
interesse público; autonomia do Estado e do setor empresarial; uma finalidade não
lucrativa; status privado não governamental, uma vez que são criadas por indivíduos ou
grupos privados; e, quando são organizações internacionais, seus membros provêm de
três ou mais países e seu alcance de ação é internacional (ECHART, 2008, pp.77-78;
HAQUE, 2011, p.333). Elas têm papel central em todas as redes de promoção
(advocacy networks), frequentemente iniciando ações e pressionando atores mais
poderosos para tomarem posições, introduzem novas ideias, provem informações e
fazem lobby por mudanças políticas (KECK e SIKKINK, 1998, p.9). Seu escopo de
2

A Cruz Vermelha, por exemplo, foi fundada em 1863.

3

atividades abrange uma diversidade de áreas, incluindo saúde pública, educação,
proteção ambiental, questões de gênero, erradicação da pobreza, advocacia, e assim por
diante.
Em relação às ONGs que trabalham exclusivamente com os direitos humanos,
pode-se adotar a conotação internacional utilizada pelo Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas (ECOSOC), o qual possui um quadro formal para a participação das
ONGs: ONGs de direitos humanos devem ter uma preocupação geral internacional com
essa questão, não serem restritas aos interesses particulares de um grupo de pessoas,
terem uma única nacionalidade ou serem situadas em um único Estado ou restrita a um
grupo de Estados (Resolução ECOSOC 1296, parágrafo 17; WILLETTS, 2011, p.1705).
Ademais, entre os fatores que tornam as ONGs dignas de serem consideradas no
sistema internacional de proteção dos direitos humanos estariam a sua natureza política,
o fato de os direitos dos indivíduos não poderem ser protegidos efetivamente somente
pelos Estados ou pelas organizações internacionais e a legitimidade que elas obtiveram
no mundo pós-guerra.
As ONGs de direitos humanos atuam representando indiretamente3 interesses de
grupos, buscando transportá-los para a esfera pública, debatem e informam a respeito da
situação dos direitos humanos, e fiscalizam a atuação do Estado e do mercado. Tal tipo
de representação pode ser denominado como sendo virtual ou por advocacy
(LAVALLE, HOUTZAGER, CASTELLO, 2006), na qual tais atores da sociedade civil
assumem a posição de porta-vozes de demandas de segmentos da sociedade, temas e
interesses sub-representados no domínio da representação tradicional; ou então,
denominado como representação por afinidade (AVRITZER, 2007), a qual não funciona
por meio da autorização, mas sim pela identificação de um conjunto de indivíduos com
a situação vivida por outros indivíduos. Se por um lado a representação coletiva feita
por ONGs e outros atores da sociedade civil é considerada como sendo basicamente
fonte de pressão, controle, supervisão, intervenção, assédio e reclamo perante o poder
em instâncias executivas de políticas e em espaços de interlocução (LAVALLE,
HOUTZAGER, CASTELLO, 2006, p.87), por outro ela capacitaria tais organizações da
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função de representantes da sociedade civil perante conselhos ou outros organismos
encarregados das políticas públicas (AVRITZER, 2007, p.457). Já no âmbito
internacional, as ONGs têm agido cada vez mais de forma articulada, agindo em muitas
ocasiões transnacionalmente ou então à revelia do Estado. Echart (2008, pp.86-87)
destaca a habilidade das ONGs em criar solidariedades e identidades, por meio de redes
globais, que ajudam na fragmentação do setor, as quais servem para a difusão de
informação, mobilização de recursos, sensibilização cidadã sobre os problemas globais
e a geração de comunidades temáticas em torno de programas multinacionais. Quanto à
legitimidade das ONGs como representantes da sociedade civil, pode-se considerar que
a mesma provém da relação delas com o tema que defendem e também do
reconhecimento dos outros atores que atuam da mesma maneira (AVRITZER, 2007,
p.458), e também da forma imparcial e não partidária pela qual elas (idealmente)
trabalham em prol de avanços nas normas estatais e internacionais.
Dentre as atividades exercidas e reconhecidas das organizações de direitos
humanos estão: a coleta e disseminação de informações precisas, ou seja, reportam o
que seria a situação concreta dos direitos humanos; ONGs defensoras dos direitos
humanos, baseando-se na análise e disseminação de informações, tentam persuadir as
autoridades públicas a adotarem novos padrões de direitos humanos ou a por em prática
os já adotados (tal tarefa pode ser denominada de lobbying, mas para preservar seu
status de não políticos, tais atores se referem a ela como educação); as ONGs também
publicam informações e trabalhos buscando uma educação a longo prazo, utilizando a
disseminação de informação para influenciar a política futura e provêm serviços diretos
às vítimas de violação dos direitos humanos (FORSYTHE, 2012, pp: 245-247; pp: 251253). Contudo, apresenta-se a questão: como analisar a ação das ONGs e sua influência 4
direta na política externa?
Objetiva-se pesquisar como é constituída a atuação das organizações não
governamentais nacionais e internacionais na política de direitos humanos brasileira, ou
melhor, como a atuação de atores não estatais se reflete na dimensão institucional,
mudando o comportamento doméstico e externo do Estado na questão dos direitos
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humanos. Então, para realizar tal tarefa, a pesquisa utiliza como arcabouço teórico a
abordagem de jogos de dois níveis proposta por Robert Putnam (2010), a qual considera
a inter-relação e o conflito entre o nível doméstico e o nível externo na formulação e
adoção de políticas de cunho internacional. Além disso, outro conceito teórico de
Putnam vital para a pesquisa é o da pluralização dos agentes, resultado dessa interrelação entre doméstico e externo, por meio do qual o foco da análise da política externa
passa a ir para além dos Estados, considerando também outros atores tais como os
tomadores de decisão, legisladores e demais grupos domésticos e internacionais como
sendo agentes da política externa.
Outro marco teórico importante é apresentado por Helen V. Milner (1997): a
posição internacional de um país exerce um impacto importante nos seus assuntos de
política interna e econômicos, assim como sua situação interna molda seu
comportamento nas relações exteriores, criticando assim a corrente teórica dos
Realistas, que ignora a política doméstica tratando os Estados como atores unitários.
Sendo assim, para o entendimento da formulação da política externa é preciso
compreender como o jogo entre os atores domésticos é jogado, o qual depende de três
variáveis: a diferença entre as preferências políticas dos jogadores, a distribuição da
informação no âmbito doméstico e a natureza das instituições políticas (MILNER, 1997,
p.14). Desse modo, os interesses dos atores, informação e as instituições políticas
seriam as três variáveis-chave para determinar a extensão dessa poliarquia doméstica e a
natureza do jogo doméstico que molda a política externa 5.
Sendo assim, as ONGs foram escolhidas como objeto de estudo uma vez que o
Estado as vê como interlocutoras na medida em que detêm um conhecimento específico
que provém do seu vínculo com determinados setores sociais (DAGNINO, 2002,
p.156). Deste modo, partindo do entrelaçamento entre o doméstico e o internacional,
questiona-se o peso e as funções da atuação de tais atores na agenda de direitos
humanos, a qual é ao mesmo tempo uma política pública de agência doméstica e
internacional, principalmente em relação à sua participação na elaboração e
implementação de políticas e diretrizes nacionais e internacionais a respeito dos direitos
humanos na política brasileira.
5
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A política externa brasileira de direitos humanos é marcada pela sua colaboração
com os instrumentos normativos do sistema internacional, tendo, no entanto, variado os
fundamentos de tal postura devido à situação de sua política doméstica. A partir de
1945, a posição brasileira era então colaborativa com a formação do regime
internacional, com destaque a defesa da promoção dos direitos humanos de segunda
geração (econômicos, sociais e culturais) pela Operação Pan Americana6 e pela Política
Externa Independente7. Já no período da ditadura militar, o Brasil adotou uma postura
ao mesmo tempo negativa e defensiva em relação aos direitos humanos: de um lado o
desempenho problemático em seu âmbito doméstico, e do outro a atuação internacional
caracterizada pela distância entre o apoio diplomático em foros internacionais, cujas
participações na redação dos Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas e na
antiga Comissão de Direitos Humanos visaram evitar uma possível reação internacional
à situação do país. Com o fim do regime militar e a redemocratização, o Brasil retomou
aos poucos a sua posição colaborativa com o regime internacional e em prol da proteção
dos direitos humanos, com a presença nos foros de direitos humanos deixando de ser
meramente defensiva, com o objetivo de impedir eventuais condenações às obrigações
morais do país, e passando a ser de adesão crescente às obrigações derivadas dos
instrumentos internacionais de direitos humanos (BELLI, 2009, p.170), aderindo e
ratificando os principais tratados internacionais de direitos humanos: o Pacto de Direitos
Civis e Políticos; o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José); e a aceitando a competência
contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998.
A partir do governo Cardoso (1995-2003), os direitos humanos se converteram
em um componente explícito da agenda política presidencial, com o governo
continuando a firmar seu compromisso internacional e, seguindo as recomendações da
Convenção de Viena (1993) lançando o Programa Nacional de Direitos Humanos 8
(PNDH), no qual ficou estabelecida uma conexão entre a política doméstica e a externa
em matéria de direitos humanos. A política do governo Lula (2004-2010), de forma
6

Política externa concebida durante o governo de Juscelino Kubitschek.
Política adotada durante os governos Jânio Quadros e João Goulart, de 1961 a 1964.
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Por meio do PNDH foi instalada uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos, hoje denominada de
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versões ao longo de governos de presidentes diferentes. Suas diretrizes, definidas por meio do governo e
de sugestões e críticas de órgãos da sociedade civil, se estendem para além das administrações correntes,
estando fundamentada nos compromissos internacionais assumidos pelo país, transformando-se numa
agenda do Estado brasileiro (PNDH-3, 2010, p.17).
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geral, reforçou a participação do Brasil nos órgãos de proteção dos direitos humanos da
ONU, além de ter colaborado com a busca de solução para problemas econômicos e
sociais em nível global. Durante o atual governo de Dilma Roussef (2011-), tem sido
mantida a posição da política externa brasileira de defesa dos direitos humanos, desde
que exercida nos órgãos multilaterais apropriados (ARIMA JR, 2012, p.4), reforçando a
postura brasileira à multilateralização na questão de violação dos direitos humanos e
continuando a ser pautada no princípio da não intervenção, porém acompanhada pela
noção de “não diferença”, assim como durante o governo Lula.
Desde a redemocratização da política brasileira e com o aumento do interesse e
do debate público, a questão dos direitos humanos, juntamente com outras questões
compreendidas como low politics9, ganhou relevância e espaço nas discussões da
política externa e na internacionalização do Estado e de suas agendas domésticas
(MILANI, 2012, p.41), o que fortaleceu a participação das organizações da sociedade
civil, as quais passaram a ter a oportunidade de participar da formulação das agendas de
política externa. Outro efeito da redemocratização foi o processo de criação e
consolidação de espaços de interlocução entre Estado e sociedade civil, como a criação
no Brasil de conselhos gestores de políticas públicas, os quais foram conquistas de
movimentos sociais brasileiros numa tentativa de criar uma gestão pública mais
democrática (TEIXEIRA, 2002, p.107). Isso permitiu que ONGs e outros atores da
sociedade civil a possibilidade de cobrarem do governo mais transparência e
mecanismos formais de participação nas fases de elaboração e implementação de
políticas e diretrizes de direitos humanos.
De fato, as demandas de atores não governamentais domésticos e a política
burocrática instaurada entre o Itamaraty e as demais instituições estatais enriqueceram o
próprio processo de redemocratização do Estado, engendrando novos arranjos
institucionais mais abertos ao debate e aumentando a politização da agenda de política
externa, por meio da intensificação do debate de ideias, valores e interesses sobre as
escolhas políticas, de disputas inter e intra-burocráticas, além de debates entre atores
sociais distintos (MILANI e PINHEIRO, 2013). A ampliação dos atores e a ruptura com
o insulamento burocrático do Ministério das Relações Exteriores, deslocando o
9
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Itamaraty do centro exclusivo das decisões, resultaram na aproximação da política
externa das políticas públicas domésticas, mesmo com os atores não estatais não
podendo ser considerados como efetivos tomadores de decisão em política externa.
Com isso, o insulamento do Itamaraty tende a ser disfuncional na medida em que a
agenda externa passa a ser modificada com a introdução de novos temas e novos atores,
mudando também a natureza da política exterior em função de sua maior politização
(LIMA, 2005, pp.7-8), induzindo a modernização dos arranjos institucionais existentes
para que levem em conta os novos atores e interesses domésticos na política externa e
para que estejam mais abertos ao debate, a exemplo do Comitê Brasileiro de Política
Externa e Direitos Humanos.
O Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos faz parte da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 10 (CDHM) da Câmara dos Deputados. É
composto por entidades não governamentais e órgãos do Estado, foi criado 11 a partir da
necessidade de fortalecer a participação do cidadão e o controle democrático da política
externa brasileira de direitos humanos, devido à pesquisa apresentada pela Conectas
Direitos Humanos na qual foi explanada a falta de transparência e participação nos
processos de elaboração e execução desse capítulo da política externa brasileira. O
objetivo principal do Comitê seria o fortalecimento da participação cidadã e o controle
democrático da política externa brasileira no campo dos direitos humanos, dedicando-se
ao acompanhamento da negociação, ratificação e implementação de instrumentos
regionais e internacionais e buscando influenciar e monitorar os processos de tomada de
decisão da política externa que possam gerar impactos na proteção e promoção dos
direitos humanos em âmbito nacional12.
O funcionamento do Comitê como órgão institucional será estudado, definindo
inclusive a periodicidade da pesquisa empírica a partir do ano de 2006, início de suas
atividades. Contudo, o último registro de atividade do Comitê data do primeiro semestre
de 2012, levantando dúvida sobre a continuidade ou não de suas atividades e sobre o
sucesso da iniciativa de implementar tal órgão de diálogo do Estado com a sociedade
civil. Mesmo com uma possível suspensão das atividades do Comitê, sua análise é
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primordial, principalmente após o anúncio pelo ex-ministro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota da criação de um Fórum da sociedade civil para participar da política
externa13, o qual possivelmente será composto por acadêmicos, sindicatos, setor
privado, diversos grupos sociais e ONGs. A criação desse Fórum será observada e
incorporada à análise.
Dentre as ONGs e movimentos nacionais que terão sua participação
examinada14, algumas foram escolhidos por serem (ou terem sido) integrantes desse
Comitê, elas são: Conectas Direitos Humanos, entidade ativa na fundação e
funcionamento do Comitê e que também possui uma atuação ativa perante a Corte
Interamericana de Direitos Humanos; Justiça Global; Movimento Nacional de Direitos
Humanos, que é registrada na Organização dos Estados Americanos como representante
da sociedade civil brasileira; e Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos
(IDDH). A elas, somam-se o Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), o Instituto
Equit e a Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP), as quais serão estudadas
por serem organizações que tratam dos direitos humanos de forma mais abrangente e
também por serem bastante politizadas e ideologicamente orientadas. Também serão
examinadas as atividades de ONGs de direitos humanos internacionais como Anistia
Internacional, Caritas e Human Rights Watch, os quais, apesar de não fazerem parte do
Comitê, realizam um trabalho internacional de proteção e promoção dos direitos
humanos no Brasil. Tais ONGs podem ser consideradas como gatekeepers que
determinam quais reivindicações serão consideradas importantes e notórias nas
reivindicações de direitos humanos.
Segundo Teixeira (2002), observar a relação ONGs-Estado é importante na
medida em que essas entidades estão cada vez mais envolvidas na formulação de
políticas públicas, buscando-se compreender como elas influenciam, pressionam ou
comprometem-se com instituições do Estado. Nos trabalhos acadêmicos, vê-se que há
uma literatura especializada a respeito da atuação de ONGs na política brasileira focada
na análise de políticas públicas em áreas como saúde, educação, cultura, assistência
social (para o desenvolvimento humano básico). Já na área da ciência política e das
relações internacionais, encontram-se trabalhos que analisaram a relação do Itamaraty
13

A criação de tal órgão vem sendo uma demanda constante da sociedade civil, sendo amplamente
defendido por diversas organizações, inclusive da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP).
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com atores da Sociedade Civil Organizada brasileira na rodada de Conferências Sociais
da Organização das Nações Unidas durante a década de 1990, centrado no estudo da
mudança de padrão da política externa devido à tendência de abertura do Itamaraty à
participação da sociedade civil em negociações internacionais (LIMA, R.T.A, 200915); e
também que discutem como e sob quais condições as ONGs desenvolvem um
importante papel de mediadoras (tanto para o diálogo quanto para a contestação) no
processo de decision-making de cessão de ajuda externa, influenciando por meio de
pressão e denúncia de casos de violação em seus países aos doadores/investidores,
acarretando na suspensão dessa ajuda como forma de punição pelas violações
(ALLENDOERFER, 201016). Outros estudos que já trabalharam tal tema no campo dos
direitos humanos, o fizeram de forma a contextualizar a importância da participação das
ONGs17 e também analisar as atuações delas no campo de ativismo jurídico
transnacional18, estudando-as na maioria das vezes de forma quantitativa.
Logo, o surgimento das ONGs como atores políticos relevantes e como eles
trabalham em prol da promoção e proteção do bem estar humano já conta com alguns
estudos acadêmicos, mas há uma lacuna em relação à análise sobre a atuação empírica
delas como atores políticos nos processos de formulação e decisão da política externa
brasileira: como atuam, em quais níveis do processo atuam, em nome de quem e como
mudam o comportamento do Estado, além da análise do contexto particular no qual tais
atores agem, visando assim a questão agente-estrutura. O intuito da pesquisa então é
lançar um olhar para o campo da prática da política externa brasileira dos direitos
humanos, por isso, realizando um trabalho qualitativo, voltado para a natureza das
ações, buscando contribuir para a construção de uma tipologia empírica das ações de
ONGs na política externa brasileira de direitos humanos, em âmbito doméstico e
externo.

15

Rodrigo Torres de Araújo Lima, A participação da sociedade civil organizada na formulação da
política externa brasileira: as Conferências Sociais da ONU na década de 1990. Dissertação de
Mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de
Brasília, em 2009.
16
Michelle Giacobbe Allendoerfer, When do human rights matter? Finding a place for human rights in
foreign policy. Dissertação submetida em cumprimento parcial para a obtenção do grau de Doutor em
Filosofia (Ciência Política) na Universidade de Michigan, 2010.
17
Vide NADER, Lucia. “O papel das ONGs no Conselho de Direitos Humanos da ONU”. In. Revista
SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: Nº7, ano 4, 2007.
18
Vide Santos, Cecília MacDowell. “Ativismo Jurídico Transnacional e o Estado: reflexões sobre os
casos apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos”. In. Revista SUR –
Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: Nº7, ano 4, 2007.
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Dito isso, o trabalho justifica-se pela participação relevante das ONGs no campo
dos direitos humanos, mas cujo caráter e natureza da ação são pouco conhecidos em
matéria de política externa brasileira, já que elas defendem e representam certos
interesses da sociedade na formulação das políticas públicas, estão mais próximas da
realidade da sociedade, podendo ser componentes importantes na formulação de
políticas, e também na fiscalização do cumprimento das medidas internacionais pelo
Estado. De fato, os interesses que guiam as ações das ONGs emanam (em teoria) das
demandas da sociedade civil por mudanças na sociedade e também por novos arranjos
institucionais, ocasionando a criação por parte dos Estados de políticas novas e
específicas. O que observamos no caso do Brasil é a possibilidade de ONGs poderem
participar da definição e da implementação de políticas nos âmbitos interno e externo do
país (como, por exemplo, por meio do Comitê e do futuro Fórum), contribuindo,
portanto, com a diplomacia brasileira em eventos específicos. Contudo, pouco se sabe a
respeito de como elas atuam especificamente, quais ONGs em particular atuam na
política, os motivos que as fazem participar, o que faz delas importantes atores
políticos.
A pesquisa busca contribuir academicamente para o conhecimento a respeito não
apenas da atuação das ONGs na política de direitos humanos brasileira, mas
principalmente sobre a atuação de atores não estatais na esfera institucional do Estado e
o quanto eles são capazes de modificar e influenciar o comportamento estatal em
matéria de política externa. Dessa forma, toma-se a política externa como sendo uma
política pública (MILANI e PINHEIRO, 2013), trazendo-a para o terreno da politics por
meio do reconhecimento de que sua formulação e implementação estão inseridas na
dinâmica das escolhas de governo e da crescente politização de sua agenda por meio da
intensificação do debate de ideias, valores e interesses sobre as escolhas políticas devido
à presença de diversos atores não estatais, além é claro da ruptura com o insulamento
burocrático do Itamaraty.
Assim sendo, tendo como objeto de análise a atuação das ONGs na política
externa brasileira de direitos humanos, busca-se mostrar o grau de democratização dela
e o quanto ela pode ser modificada pelos atores civis. A relevância do estudo está no
fato de ele se voltar para a realidade da prática política, dando destaque para outros
atores políticos não institucionais.
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Hipóteses
O intuito de pesquisar a atuação das ONGs na política externa brasileira de direitos
humanos está baseado nas seguintes hipóteses, os quais a pesquisa poderá comprovar ou
refutar:


As ONGs nacionais utilizariam as vias institucionais para aprimorarem o

compromisso do Estado junto aos direitos humanos propondo projetos de políticas
públicas a serem aplicadas em nível nacional. No entanto, no âmbito externo, a atuação
delas se limitaria ao papel de fiscalizadoras do cumprimento das normas internacionais
na atuação externa do Brasil e crítica das posições assumidas (ou não) pelo Estado
brasileiro no cenário internacional;


A primeira tentativa de utilizar um espaço institucional para a interlocução entre

Estado e sociedade civil na política externa de direitos humanos, com a criação do
Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos, não foi amplamente
aproveitada para a assimilação de propostas da sociedade civil, tendo prevalecido seu
caráter meramente administrativo de tomada de posicionamentos em relação à condução
da política externa de direitos humanos. Isso explicaria a sua relativa inatividade e
fortaleceria a iniciativa da sociedade civil em demandar um novo espaço (o Fórum para
a sociedade civil) para o debate da política de direitos humanos;


Ainda que haja um espaço que estimule a interação entre o poder público e as

ONGs de direitos humanos o comportamento delas perante esse órgão seria de
acompanhamento crítico, havendo preferência por exercer sua autonomia, atuando
como críticas da ação estatal e ativistas dos direitos humanos no âmbito doméstico e
como fiscalizadoras das normas internacionais no âmbito externo.
A pergunta principal que a tese procurará responder é: Por quais meios e por que
as ONGs de direitos humanos nacionais e aquelas com atuação histórica no Brasil,
buscam incidir nas agendas da política externa brasileira de direitos humanos?
A essa questão principal, somam-se outras perguntas secundárias referentes à
ação política das ONGs orientada à política externa de direitos humanos:


Como são as políticas das ONGs, como elas agem e em que níveis, doméstico ou
externo?
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Quais são as vias utilizadas pelas ONGs para incidir na política externa?



Há convergência entre a agenda do Estado (poder executivo) e a das ONGs?

Metodologia
A pesquisa terá duas partes, uma teórica e outra empírica. Primeiramente, será
feito um levantamento bibliográfico sobre o lugar da sociedade civil na política
democrática; a inserção da sociedade civil na política internacional; a evolução da
questão dos direitos humanos como temática da política externa; o lugar dos direitos
humanos na política externa brasileira; a relação entre política doméstica e política
externa; e o papel das ONGs como atores políticos. As fontes bibliográficas utilizadas
virão da teoria política e da política externa, utilizando-se, portanto bibliografia
acadêmica e também oficial, ou seja, de atores que estiveram envolvidos na prática
política, como ministros, chefes de Estado, diplomatas, e membros de ONGs.
Em seguida, será realizada uma observação empírica, por meio de entrevistas e
levantamento de dados, da atuação de ONGs que trabalham com os direitos humanos
(listadas acima) e também a sua participação em órgãos de consulta e de fiscalização,
como o Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Contato com as assessorias internacionais da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), a Secretaria de
Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (SEPPIR) também se faz necessário para obter informações e indicações da
atuação das ONGs junto aos órgãos do governo federal. Também está planejada uma
análise dos discursos oficiais de representantes do Estado brasileiro a respeito dos
direitos humanos, buscando a construção do desenvolvimento da posição do Estado em
relação aos direitos humanos como política pública e à atuação das ONGs. Tal análise
será realizada por meio do método proposto por Bardin (2011), segundo o qual “a
análise do conteúdo dos discursos aparece como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens” (2011, p.44), e também pela utilização do software de
pesquisa NVivo 10 para refinar os discursos, objetivando identificar a mudança de
comportamento do Estado brasileiro, no discurso oficial, em relação à importância das
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ONGs na agenda de direitos humanos. A análise do conteúdo desses discursos,
organizados em uma base de dados operacional, permitirá esquematizar o lugar e a
relevância da temática dos direitos humanos na política externa brasileira e das ONGs
enquanto atores reconhecidos dessa prática.
Destaca-se que a análise de discurso aqui proposta se diferencia da
epistemologia discursiva proposta pelos pós-estruturalistas, a qual centrada na ideia da
prática discursiva implicando numa ligação ontológica entre a política e a identidade e
que por meio do discurso da política externa é que a identidade do ator político surgiria
(HANSEN, 2006, p.19). Nessa ontologia, o conceito de “discurso” não é equivalente ao
de “ideias”, pois incorporariam tanto fatores materiais quanto ideacionais, e que a
linguagem é significante uma vez que é por meio dela que objetos, sujeitos, Estados,
seres vivos e estruturas materiais seriam concebidos como tendo uma identidade
particular. Dessa forma, o foco analítico estaria na construção do discurso da identidade
tanto como constitutivo da política externa quanto sendo o produto dela.

Estrutura provisória de capítulos
O trabalho contará com capítulos teóricos que servirão de base para esclarecer o
lugar da política de direitos humanos e das organizações não governamentais na política
internacional e na política externa brasileira e também com capítulos que abordarão os
resultados da pesquisa empírica. Além da introdução da tese, planeja-se:


Capítulo 1: o capítulo explanará sobre o lugar dos direitos humanos na

política externa brasileira, analisando as dimensões doméstica e externa do
comportamento do Brasil no âmbito externo, por meio da visão oficial e da ciência
política. Também será analisada a atividade do Brasil nas organizações internacionais,
como as Nações Unidas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e como elas
inserem as ONGs em suas atividades. Aqui, os resultados da análise de discursos
proposta auxiliarão na construção da narrativa e análise desse comportamento do Estado
brasileiro. Tal capítulo é importante para a compreensão da mudança de posição do
Brasil em relação aos instrumentos internacionais de direitos humanos e a
implementação deles em seu âmbito doméstico;
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Capítulo 2: o capítulo dissertará, por meio de levantamento bibliográfico,

a respeito dos direitos humanos nas vertentes teóricas da ciência política e das relações
internacionais. Explanar sobre as diversas construções e interpretações sobre os direitos
humanos é necessário para compreender os princípios e que guiam a atuação das ONGs;


Capítulo 3: nesse capítulo, será feita uma reflexão teórica sobre o

conceito de sociedade civil juntamente com a história analítica do surgimento das
ONGs como atores políticos provenientes dela. Entre os tópicos a serem debatidos, está
a posição do Estado em relação às ONGs, inserindo-as ou não na formulação das
políticas, o papel delas como intermediárias, as questões de sua representação e
legitimidade política na teoria política, e a diferença do papel delas no plano doméstico
e no plano internacional;


Capítulo 4: nesse capítulo será exposta a construção uma tipologia

empírica das atuações das ONGs nacionais e internacionais em prol dos direitos
humanos na política brasileira, utilizando como ponto de partida as tentativas e as
dificuldades de outros autores em construir tais tipologias. Por meio da tipologia,
objetiva-se definir o caráter da atuação, quais são os princípios e os propósitos que
definem as diferentes agendas e se há convergência entre a agenda das ONGs com a
agenda de política externa do Estado;


Capítulo 5: planeja-se nesse capítulo, por meio das observações

empíricas por meio do estudo de caso do Comitê Brasileiro de Política Externa e
Direitos Humanos e em outros instrumentos institucionais como Comissões e
Conferências Nacionais de Direitos Humanos, deliberar sobre o caráter da atuação das
ONGs, delineando a posição e o impacto efetivos delas na formulação de políticas
públicas na área de direitos humanos, especialmente na política externa;


Conclusão: os resultados obtidos com a pesquisa e a confirmação ou

refutação dos pressupostos.
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Anexo I: Lista das organizações não governamentais.
Conectas Direitos Humanos – É uma organização não governamental internacional,
sem fins lucrativos, fundada em setembro de 2001, em São Paulo. Objetiva promover a
efetivação dos direitos humanos e do estado democrático de direito na região do Sul
Global (África, América Latina e Ásia). É uma entidade ativa na fundação e
funcionamento do Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos e que
também tem status consultivo junto à ONU desde janeiro de 2006 e status de
observador junto à Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos desde maio de
2009.
Justiça Global – É uma organização não governamental que trabalha com a proteção e
promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da sociedade civil e da democracia.
Tem como objetivo denunciar violações de direitos humanos, incidir nos processos de
formulação de políticas públicas baseadas nos direitos fundamentais, impulsionar o
fortalecimento das instituições democráticas e exigir a garantia de direitos às vítimas de
violações. Realiza um trabalho de pesquisa e documentação de violações de direitos
humanos, publicação de relatórios, utilização dos mecanismos internacionais de direitos
humanos, utilizando também a imprensa.
Movimento Nacional de Direitos Humanos – Fundado em 1982, é um movimento
organizado da sociedade civil, sem fins lucrativos, suprapartidário, possuindo uma rede
com mais de 400 entidades filiadas. Atuando pela universalidade e promoção dos
direitos humanos, seu público-alvo é a sociedade civil organizada, organismos públicos
nacionais e internacionais, mídia e sociedade em geral. Está registrada na Organização
dos Estados Americanos como representante da sociedade civil brasileira
Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH) – É uma organização não
governamental sem fins lucrativos, criada em Santa Catarina em 2004, com o objetivo
de promover a Educação em direitos humanos no Brasil. Possui um programa de
política externa focado na elaboração de pesquisas, articulação política, monitoramento
de políticas relacionadas à educação em direitos humanos e participação de redes e
movimentos sociais. Entre as suas atividades está uma campanha para a criação de um
Programa Regional de Educação em Direitos Humanos no MERCOSUL. Faz parte do
Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa como membro fundador.
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Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) – Criado em 1979, é uma organização
não governamental que tem por objetivo contribuir para o aprimoramento da
democracia representativa e participativa visando à garantia dos direitos humanos,
mediante a articulação e o fortalecimento da sociedade civil para influencia os espaços
de governança nacional e internacional. Atua com duas linhas principais de ação: o
fortalecimento da sociedade civil e a ampliação da participação social em espaços de
deliberação de políticas públicas.
Instituto Equit – O instituto procura contribuir para a transformação das relações
sociais, focalizando nas relações de gênero a partir de uma visão feminista, que visa a
construção da cidadania das mulheres privilegiando a democracia e os direitos humanos
em detrimento da lógica de mercado. Seu trabalho está baseado na produção de
conhecimento (pesquisas e outras análises) para facilitar a compreensão dos temas
trabalhados, com vistas a promover sua incidência política, em base à articulação com
outros movimentos sociais. Entre os objetivos do Equit estão: o fortalecimento e a
organização das mulheres, a construção de relações sociais equitativas e democráticas e
mudança do modelo de desenvolvimento.
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP) – Criada em 1998, é uma rede
que articula ONGs, movimentos sociais, entidades sindicais e associações profissionais
autônomas e pluralistas, que atuam nas mais diversas áreas em prol do compromisso de
construir uma sociedade democrática pautada em um desenvolvimento econômico,
social, cultural, ético e ambientalmente sustentável.
Anistia Internacional – É um movimento global, independente de governo, ideologia
política e interesses econômicos ou religiosos, que conta com ativistas em mais de 150
países e territórios na sua campanha para o fim das violações aos direitos humanos.
Conta com escritório no Rio de Janeiro.
Cáritas Brasileira – É uma entidade de promoção e atuação social, parte da Igreja
Católica, que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do
desenvolvimento sustentável solidário. Parte da Rede Caritas Internationalis, presente
em 165 países, foi fundada no Brasil em 1956 sendo reconhecida como entidade de
utilidade pública federal e um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB).
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Human Rights Watch – É uma organização não governamental de direitos humanos
fundada em 1978, sendo conhecida pelos seus relatórios sobre a situação dos direitos
humanos em diversos países, pelo uso da mídia e pela defesa aos direitos humanos. A
Human Rights Watch mantém contato com governos, com a ONU, grupos regionais,
instituições financeiras e corporações para pressionar por mudanças na política e na
prática da promoção dos direitos humanos e da justiça no mundo.
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