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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo analisa a política externa brasileira no campo dos direitos humanos 
de 2008 a 2015. Esse período certamente foi movimentado para o Brasil, sobre-
tudo no âmbito doméstico. Retrospectivamente, o ano de 2008 coincidiu com o 
que agora parece ter sido o ápice do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), 
após a eleição histórica de Luiz Inácio Lula da Silva (daqui em diante, Lula), em 
2002. Em termos de política doméstica, 2015 se encerra com demandas cada vez 
mais ressoantes acerca do impeachment da presidente Dilma Rousseff (daqui em 
diante, Dilma).

No âmbito internacional, os esforços empreendidos pela política externa 
brasileira no sentido de projetar uma presença internacionalmente mais forte, 
característico da era Lula, também foram sujeitos a mudanças consideráveis. Isso 
foi impulsionado, em parte, pelos crescentes problemas econômicos e políticos 
internos do Brasil, mas também em razão de pressões internacionais, sem minimizar 
as consequências da crise financeira global de 2008. O efeito geral foi uma retração 
gradual da política externa brasileira ao longo do período abrangido neste capítulo.

Mais especificamente, em termos de política externa brasileira no campo dos 
direitos humanos, o início do primeiro governo Lula, em 2003, foi recebido com 
considerável aguardo pelos ativistas de direitos humanos do Brasil e do mundo.  
As altas expectativas se baseavam no histórico de oposição do PT ao regime militar 
do Brasil e em seu apoio aos direitos humanos, nos níveis local e municipal, ao 
longo dos anos 1990. De fato, os dois períodos presidenciais de Lula (2003-2006 
e 2007-2010) foram vistos por muitos no exterior como uma força progressista. 
Em parte, como um esforço para se distinguir da ideia de aceitação da agenda de 
liberalização dos anos 1990 do governo Fernando Henrique Cardoso (daqui em 
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diante, FHC), os governos Lula buscaram uma agenda de política externa assertiva 
e ambiciosa, que aumentasse o perfil do Brasil externamente ante um contexto de 
expressivo desempenho econômico doméstico.

A eleição de Dilma como sucessora de Lula, em 2010, prometeu continuidade 
em ambos os planos, interno e externo, e, de fato, em termos substantivos, a conti-
nuidade da política externa foi cumprida. Entretanto, o governo Dilma se tornou 
cada vez mais consumido pelos desafios domésticos, especialmente à medida que 
a situação econômica se deteriorava, após uma resposta, inicialmente resiliente, à 
crise financeira global de 2008. As consequências para a política externa brasileira, 
no campo dos direitos humanos, foram consideráveis. 

Este capítulo também avalia a retórica e a prática da política externa adotadas 
pelo Brasil no campo dos direitos humanos entre 2008 e 2015. Desse modo, o 
objetivo do capítulo não consiste em analisar a situação doméstica de tais direitos 
no Brasil ou avaliar os esforços dos atores e das instituições internacionais de direitos 
humanos em lidar com os muitos desafios internos de direitos humanos no Brasil. 
Isso não significa dizer que os direitos humanos, no Brasil, não têm importância 
para as políticas adotadas no exterior. Como demonstramos no capítulo, os formu-
ladores de política externa brasileira frequentemente têm se baseado nas experiências 
domésticas de direitos humanos para informar a política externa. Além disso, os 
atores da sociedade civil brasileira têm também cada vez mais buscado influenciar 
a política externa, com relativo sucesso em algumas áreas.

Tampouco, o capítulo tem uma preocupação central com o impacto que 
a política brasileira pode ter gerado. Ao contrário, o foco volta-se para o que os 
formuladores de política externa dizem que fazem e o que dizem que gostariam 
de fazer em relação aos direitos humanos no exterior, e como tal política declarada 
é acompanhada, se, de algum modo, por ação, entendida de forma ampla. Em 
suma, o objetivo do capítulo é situar as políticas externas no campo dos direitos 
humanos do Brasil no âmbito mais amplo de políticas externas do país, desenvol-
vidas e implementadas no período de 2008-2015, para traçar as mudanças e as 
continuidades ao longo desse período, bem como avaliar a importância relativa 
dos direitos humanos na política externa brasileira.

O capítulo encontra-se dividido em cinco seções, incluindo esta introdução. 
Nas seções seguintes, examinam-se as mudanças e as continuidades da política 
externa brasileira em áreas-chave para o regime internacional de direitos humanos. 
Dessa forma, a segunda seção discute o papel do Brasil como um promotor de re-
formas da governança global, enquanto a terceira avalia o comportamento brasileiro 
quanto ao enforcement coercitivo dos direitos humanos. A quarta seção examina 
a política externa brasileira no campo dos direitos humanos no contexto regional 
da América Latina. A quinta, e última, seção contém a parte substantiva final.  
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Ela destaca as tendências gerais identificadas e delineia algumas implicações-chave 
da análise desenvolvida no capítulo para a política externa brasileira no campo dos 
direitos humanos, para a política externa de forma mais geral, tal como para o 
presente e o futuro do regime internacional de direitos humanos.

2 O BRASIL E A GOVERNANÇA GLOBAL DOS DIREITOS HUMANOS

O Brasil tradicionalmente demonstrou apoio às instituições multilaterais univer-
salistas, inclusive às relacionadas ao regime internacional de direitos humanos. 
No entanto, a política externa brasileira geralmente manifesta fortes críticas às 
desigualdades internacionais de poder, destacando a necessidade de reforma das 
instituições internacionais. Em especial, durante os governos Lula, a política externa 
brasileira buscou ampliar seu peso e sua influência nas instituições internacionais, 
por meio de uma forte defesa das reformas de instituições de governança global e 
da revisão de normas globais.

O discurso de política externa da administração Lula enfatizou a necessidade 
de um mundo mais multipolar, e deu continuidade à tradição da política externa 
brasileira de enfatizar o multilateralismo. Essas demandas ressoam amplamente 
no Sul global, na medida em que se sustentam na percepção generalizada acerca 
da natureza não representativa das instituições internacionais contemporâneas. 
Embora a política externa do governo Lula tivesse um tom mais assertivo, é im-
portante notar que ela se alicerçou sobre uma tradição nacionalista profundamente 
enraizada no Brasil de visualizar as instituições internacionais com desconfiança 
e a ordem internacional como afirmação dos privilégios do mundo desenvolvido.

Todavia, o Brasil não tem sido fortemente revisionista nas posições adotadas. 
Ele tem se oposto ao status quo tal qual refletido nas políticas adotadas em relação 
a questões como proliferação nuclear (considerando as sanções impostas ao Irã) 
e mudança climática (considerando o princípio das “responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas”, que enfatiza a necessidade de países desenvolvidos assumirem 
a maior parcela dos custos de adaptação às alterações climáticas). Nesse sentido, o 
governo da presidente Dilma mostrou continuidade em relação ao seu antecessor, 
enquanto continuava a pressionar com as demandas brasileiras por reforma das 
institucionais globais. Isso ficou evidente, por exemplo, nas negociações em torno 
do novo diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2011, 
durante as quais o Brasil aderiu aos esforços para quebrar o elo Estados Unidos-
-Europa no processo de nomeação. 

Tais esforços diplomáticos de incentivo às reformas das instituições de gover-
nança global, particularmente daquelas relativas à estrutura da economia global, 
também repercutiram na política externa brasileira de direitos humanos no período 
em análise. Por exemplo, o Brasil patrocinou uma resolução adotada pelo Conselho 
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de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH) a respeito do impacto da crise 
financeira global sobre o gozo dos direitos humanos.4 Juntamente com outros 
países de opinião similar, o Brasil utilizou as instituições de direitos humanos 
das Nações Unidas para defender o estabelecimento de um sistema internacional 
mais equitativo e democrático, por meio do aumento da participação de países em 
desenvolvimento na tomada de decisões e na elaboração de normas.

O Brasil também avançou quanto à afirmação da necessidade de proteger e 
preservar as redes de proteção voltadas aos mais necessitados e de mitigar os im-
pactos da crise financeira.5 Igualmente, o país apoiou uma resolução das Nações 
Unidas que condenava as atividades dos chamados fundos abutres,6 devido aos 
seus papéis de prejudicar a capacidade dos governos de cumprir suas obrigações de 
direitos humanos em virtude de onerosos cronogramas de pagamento de dívidas.7 
Essa resolução foi aprovada apesar da oposição de diversos países desenvolvidos, 
incluindo alguns daqueles que atuam como hospedeiros desses fundos, por exemplo, 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão. 

No que tange ao regime internacional de direitos humanos, de modo geral, 
a diplomacia brasileira inclinou-se a assumir uma crítica bastante incisiva. Por 
exemplo, em 2013, o então ministro Antonio Patriota resumiu a tradicional posição 
brasileira da seguinte forma: 

nós estamos convencidos de que, em um órgão multilateral como nesse Conselho – 
um órgão baseado no direito internacional e no desejo de que os Estados-membros 
trabalhem juntos para melhorar a vida em todos os países – deveria ser possível pro-
teger e promover os direitos humanos sem seletividade, sem politização, sem cismas 
Norte-Sul, de forma que impacte as vidas dos indivíduos, e melhore a dignidade 
humana ao redor do mundo (Patriota, 2013). 

Nessa afirmação, Patriota identifica dois principais conjuntos de críticas ao 
regime internacional de direitos humanos, as quais gravitam em torno da percep-
ção de injustiça e hipocrisia do regime, de um lado, e da sua ineficácia, de outro. 

Primeiramente, a crítica do Brasil à injustiça e à hipocrisia destaca que o 
regime internacional de direitos humanos permite aos países poderosos condenar 
os fracos de maneira altamente seletiva. Por exemplo, em 2010, o então ministro 
das Relações Exteriores, Celso Amorim, proferindo o discurso de abertura da 65a 

Assembleia Geral das Nações Unidas, afirmou que “favorecemos um tratamento 
não seletivo, objetivo e multilateral dos direitos humanos. Um tratamento sem 

4. A/HRC/S-10/1. Todos os documentos oficiais das Nações Unidas serão referenciados ao longo desse capítulo de acordo 
com o sistema oficial de documentos da organização. A maioria dos documentos citados são resoluções do Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas, e podem ser acessados em: <https://goo.gl/a15rNp>. 
5. A/HRC/S-10/1.
6. Um fundo hedge ou fundo private equity que investe em dívidas consideradas muito fracas ou próximas à falência.
7. A/HRC/RES/27/30.
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politização ou parcialidade, em que todos – ricos ou pobres, poderosos ou fracos 
– estejam sujeitos ao mesmo escrutínio” (Amorim, 2010). Essa crítica foi repetida, 
no ano seguinte, pela presidente Dilma Rousseff no seu discurso de abertura da 
66a Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. 

No Conselho de Direitos Humanos, atuamos inspirados por nossa própria história 
de superação. Queremos para os outros países o que queremos para nós mesmos. 
O autoritarismo, a xenofobia, a miséria, a pena capital, a discriminação, todos são 
algozes dos direitos humanos. Há violações em todos os países, sem exceção. Re-
conheçamos esta realidade e aceitemos, todos, as críticas. Devemos nos beneficiar 
delas e criticar, sem meias-palavras, os casos flagrantes de violação, onde quer que 
ocorram (Rousseff, 2011). 

O principal ímpeto da crítica brasileira nesse aspecto é que, apesar de a maio-
ria, senão todos, dos países possuir problemas com os direitos humanos, somente 
alguns, em específico, são condenados com segundas intenções, enquanto outros 
são poupados das críticas. Considere, por exemplo, as críticas frequentes às quais 
o Irã é sujeitado nas instituições internacionais de direitos humanos, enquanto 
que a Arábia Saudita, um aliado do Ocidente, tende a escapar das condenações 
referentes às suas bem documentadas e disseminadas violações aos direitos humanos.

Além disso, o Brasil adotou a crítica ao regime internacional de direitos 
humanos em seus próprios discursos e suas próprias práticas de direitos humanos. 
Os diplomatas brasileiros se comprometeram com o princípio da não seletividade 
em ambas as vezes em que o Brasil foi eleito membro do CDH durante o período 
em estudo. Por exemplo, o Brasil manifestou fortes reservas quanto à nomeação de 
relatores especiais das Nações Unidas para monitorar situações de direitos huma-
nos em determinados países, com o fundamento de que tais mandatos escolhem 
injustamente os países para críticas seletivas (Amorim, 2009, p. 71-72).8

Segundo, e correlato, a crítica do Brasil à ineficácia do regime internacional de 
direitos humanos concentra-se na percepção dos limites das condenações públicas 
aos padrões de direitos humanos dos países (a diplomacia do naming-and-shaming) 
e à ênfase insuficiente dada à construção de capacidades. Para a diplomacia bra-
sileira, as condenações públicas não são as ferramentas mais eficazes para promover 
mudança ou melhorar a vida das pessoas que sofrem violações de direitos humanos. 
Em vez disso, o ex-chanceler Amorim manifestou preferência pelo diálogo: “na 
nossa visão, o diálogo e a cooperação são mais efetivos para assegurar o exercício 
dos Direitos Humanos do que a arrogância baseada em uma suposta superioridade 
moral autoconferida” (Amorim, 2010). Igualmente, para Amorim, 

uma militância construtiva em favor dos direitos humanos leva em conta as pecu-
liaridades de cada situação e as verdadeiras necessidades das vítimas das violações. 

8. O Brasil defendeu a manutenção desse instrumento, desde que fosse “fundamentado em informações objetivas”.
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Em reação a crises humanitárias, a comunidade internacional deve buscar o difícil 
equilíbrio entre o fortalecimento dos esforços pela paz e a necessidade de resposta 
condenatória às violações dos direitos humanos. A mera condenação leva ao isola-
mento. O diálogo e a persuasão são muitas vezes mais eficazes para a melhoria da 
situação no terreno ao trazer à cooperação as partes responsáveis pelo cumprimento 
das decisões dos fóruns multilaterais (Amorim, 2009, p. 75). 
Essa rejeição do naming-and-shaming é frequentemente reafirmada pela di-

plomacia brasileira, por meio de constantes abstenções ou oposição às resoluções 
que condenam países nas instituições de direitos humanos das Nações Unidas. 
Além disso, em 2010, o Brasil teria proposto, em uma carta ao CDH, que as 
condenações públicas fossem mantidas como um instrumento de último recur-
so do conselho. A carta também reiterava a preferência do Brasil pelo diálogo e 
pela cooperação (Chade, 2010). O Brasil também criticou o órgão por não ser 
suficientemente proativo em fornecer técnicas de construção de capacidades aos 
países que requerem tal assistência, seja na forma de treinamento e fortalecimento 
das instituições estatais domésticas, seja pela promoção da troca de aprendizados e 
boas práticas entre Estados. O Brasil procurou desempenhar um papel ativo nessa 
perspectiva, fornecendo independentemente tal assistência para Guiné-Bissau e 
Haiti, por exemplo (Amorim, 2009, p. 74).

Entretanto, a crítica da diplomacia brasileira ao regime global de direitos 
humanos e à ordem internacional, de forma geral, pretendeu estruturar os pró-
prios interesses nacionais específicos em termos de argumentos por maior justiça e 
representatividade nas instituições internacionais (Hurrell, 2008, p. 53). Isso tem 
sido particularmente notável na campanha atual do Brasil para reformar o Con-
selho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), a qual se estrutura na percepção 
generalizada acerca da natureza não representativa das instituições internacionais, 
com objetivo de impulsionar a própria reivindicação do Brasil por um assento 
permanente no CSNU.

Mais especificamente, o lado instrumental da política externa do Brasil no 
campo dos direitos humanos pode ser observado, nos últimos anos, no que se refere 
à atenção crescente ao direito à privacidade e às preocupações globais a respeito dos 
programas de vigilância eletrônica dos Estados Unidos e do Reino Unido, em parti-
cular. Após as revelações contidas nos documentos vazados por Edward Snowden, em 
2013, sobre a escala e o escopo dos programas de vigilância eletrônica dos Estados 
Unidos e do Reino Unido, a presidente Dilma tomou a liderança no pedido por 
reformas da governança global da internet e pelo reforço do direito à privacidade 
no contexto das comunicações digitais (Donahoe e Canineu, 2014, p. 33-40).

A notícia de que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos 
monitorou os telefonemas da presidente Dilma, bem como as comunicações da 
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Petrobras, acrescentou particular pungência à iniciativa do governo brasileiro.  
O Brasil, juntamente com outros líderes de governos-alvo, em especial a chance-
ler alemã Angela Merkel, propôs resoluções tanto no CDH quanto no Terceiro  
Comitê das Nações Unidas para promover o direito à privacidade nas comunica-
ções digitais. Por exemplo, em uma resolução das Nações Unidas, o Brasil e outros 
países criticam o programa de vigilância dos Estados Unidos nos seguintes termos: 

vigilância ilegal ou arbitrária e/ou interceptação das comunicações, bem como coleta 
de dados pessoais ilegal ou arbitrária, enquanto atos altamente intrusivos, violam o 
direto à privacidade, podem interferir no direto à liberdade de expressão e podem 
contradizer os princípios de uma sociedade democrática, inclusive quando realizados 
em larga escala.

Essa resolução também conclama os Estados 

 a por fim às violações a esses direitos e a criar as condições para prevenir tais violações, 
inclusive assegurando que a legislação nacional fundamental cumpra suas obrigações 
com o direito internacional dos direitos humanos [e] a revisar seus procedimentos, 
práticas e legislações relativas à vigilância das comunicações, sua interceptação e a 
coleta de dados pessoais, incluindo vigilância em massa, interceptação e coleta, tendo 
em vista a defesa do direito à privacidade. [E a] estabelecer ou manter independentes, 
efetivos, devidamente financiados e imparciais os mecanismos nacionais de supervi-
são judiciais, administrativos ou parlamentares capazes de assegurar transparência, 
quando apropriado, e responsabilidade sobre a vigilância das comunicações estatais.9 
Mais recentemente, uma resolução do CDH, apoiada pelo Brasil, criou o 

posto de relator especial sobre o direito à privacidade, com um mandato para coletar 
informações, identificar possíveis obstáculos à promoção e à proteção do direito à 
privacidade e informar sobre supostas acusações de violação ao referido direito.10

Outras ilustrações do uso dissonante da linguagem dos direitos humanos no 
fórum diplomático das Nações Unidas podem ser observadas na enorme despro-
porção entre os padrões nacionais de direitos humanos no Brasil, por um lado, e 
as iniciativas da política externa de direitos humanos no exterior, por outro. Por 
exemplo, o Brasil apoiou uma série de resoluções das Nações Unidas sobre o tema 
dos esportes e dos direitos humanos, três relacionadas aos Jogos Olímpicos.

Uma resolução afirma que “grandes eventos desportivos, em especial os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, podem servir à promoção da consciência e compreensão 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos e à aplicação dos princípios nela 
consignados”.11 Em outra resolução, o Brasil sustentou a seguinte linguagem: “uso do 
esporte como uma ferramenta para promover os direitos humanos, o desenvolvimento, 

9. A/C/3/69/L26/Rev.1.
10. A/HRC/RES/28/16.
11. A/HRC/RES/18/23.
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a paz, o diálogo e a reconciliação durante e após o período dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos e como um instrumento para combater todas as formas de discriminação”.12

No mesmo sentido, em seu discurso de abertura da 70a Sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, a presidente Dilma afirmou que os Jogos Olímpicos 
foram uma “oportunidade única para difundir o esporte como instrumento 
fundamental de promoção da paz, da inclusão social, da tolerância, por meio 
da luta contra a discriminação racial, étnica e de gênero” (Rousseff, 2015). Essa 
linguagem da paz e da justiça por meio do esporte promovida pela diplomacia 
brasileira no exterior é particularmente discordante, considerando-se os registros 
de abuso de direitos humanos que caracterizaram a preparação do Brasil para os 
Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.13

Igualmente, durante o período revisado, o Brasil também apoiou três reso-
luções no CDH relacionadas à segurança dos jornalistas. O Brasil, juntamente 
com outros países, levou o conselho a condenar ataques contra jornalistas e a 
conclamar os Estados a implementarem estratégias não somente para garantir a 
liberdade de imprensa e a proteção dos jornalistas, mas também para combater a 
impunidade em caso de violência contra estes profissionais.14 Novamente, esses 
esforços diplomáticos colocam-se em forte contraste à violência alarmante contra 
jornalistas no Brasil. A Federação Nacional de Jornalistas estima que houve 137 
casos de violência contra tais profissionais no Brasil em 2015, acima dos 129 em 
2014 (Fenaj, 2016). O Comitê para Proteção dos Jornalistas registrou o assassinato 
de seis deles no Brasil em 2015, o que o coloca como o terceiro país mais perigoso 
para jornalistas, ao lado do Iraque e atrás somente da Síria e da França – após os 
ataques ao Charlie Hebdo (CPJ, 2016).

Deve-se notar que o Brasil certamente está longe de ser o único a exibir uma 
diferença considerável entre uma situação doméstica de direitos humanos altamente 
desafiadora, por um lado, e a promoção dos direitos humanos na agenda interna-
cional, por outro. Seja os Estados Unidos e a segregação racial, seja o Reino Unido 
e o domínio colonial, seja a França e sua conquista da Argélia, os países poderosos 
no regime global de direitos humanos tiveram seus próprios desafios internos de 
direitos humanos enquanto simultaneamente apoiavam o desenvolvimento desses 
direitos no âmbito internacional.

Ainda assim, a prática diplomática brasileira continua a enfatizar a impor-
tância das proteções contra a interferência externa, tal como consagrado no direito 
internacional. Essa postura se alicerça, pelo menos em parte, em uma tradição 

12. A/HRC/RES/27/8.
13. Várias organizações não governamentais (ONGs) publicaram relatórios a respeito do assunto. Ver, por exemplo, Ancop 
(2014), World Cup and Olympics Popular Committee of Rio De Janeiro (2015) e Comitê Popular da Copa SP (2015).
14. A/HRC/RES/27/5.
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nacionalista no Brasil – tanto na esquerda quanto na direita política – de ver, 
como destacado anteriormente, com desconfiança as instituições internacionais e 
a ordem internacional como afirmação dos privilégios do mundo desenvolvido. 
Também tem existido certa ambivalência entre as elites brasileiras a respeito de 
o país ser visto como parte do Ocidente e se deveria buscar convergência com a 
ordem liberal global, ou se o país é membro do Terceiro Mundo e deveria, portanto, 
se aliar ao mundo em desenvolvimento para pressionar por um maior papel nos 
assuntos internacionais.

As cisões dentro das elites políticas brasileiras a respeito da forma como al-
cançar um papel mais proeminente na arena internacional são antigas e continuam 
a moldar a relação ambivalente do Brasil com o regime internacional de direitos 
humanos. Enquanto a política externa da administração FHC buscou a conver-
gência do Brasil com as normas liberais dos anos 1990, durante os governos Lula, 
a ênfase estava na soberania política e econômica e na busca por alianças dentro do 
Sul global contra o Ocidente. Embora Dilma tenha adotado uma retórica menos 
assertiva, ela seguiu Lula ao considerar as normas liberais dos anos 1990 relativas 
à democracia, aos direitos humanos e ao livre mercado não como reflexos de um 
consenso universal, mas, ao contrário, como produtos dos interesses nacionais 
específicos dos países ocidentais. 

2.1 O Brasil e o Sul global

A bandeira da política externa de Lula – o pivô em direção ao Sul global –, ampla-
mente continuada por Dilma, se baseou, portanto, em uma tradição histórica da 
política externa do Brasil. Durante os governos Lula, o Brasil priorizou a expansão 
das relações com outros grandes países em desenvolvimento, especialmente China, 
Índia e África do Sul.

Os esforços para intensificar os diálogos Sul-Sul se refletiram na crescente 
formalização do fórum IBSA (Índia, Brasil e África do Sul) e na gradual institu-
cionalização do grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 
Também pode ser observada uma diplomacia brasileira mais ativista, durante os 
governos Lula, direcionada à África e ao Oriente Médio. Em parte, esses esforços 
diplomáticos precisam ser entendidos no contexto das tentativas de o Brasil mobi-
lizar apoio para sua candidatura a um assento permanente no CSNU, embora laços 
mais fortes com o que costumava ser conhecido como Terceiro Mundo também 
possuam raízes profundas na política externa brasileira. 

Contudo, a ambição de construir alianças estratégicas Sul-Sul e galgar apoio 
para um assento no CSNU representou a sobreposição de interesses estratégicos 
pragmáticos às preocupações com os princípios de direitos humanos. Nesse contexto, 
o Brasil apoia de forma consistente a China, que sinalizou uma rápida aprovação à 
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disputada eleição presidencial do Irã em 2009; em seguida a este acontecimento, o 
ex-presidente Lula convidou o então presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad 
para uma visita oficial ao Brasil.

Os defensores dessa abordagem pragmática salientam a importância de engajar 
em vez de isolar países, e os diplomatas brasileiros podem ter avaliado que possuem 
muito pouca influência para modificar o comportamento doméstico de Estados 
como a China e o Irã em qualquer caso. Outros também têm apontado para os 
crescentes interesses comerciais e estratégicos do Brasil durante os governos Lula, 
em especial para construir e consolidar parcerias em países-chave, como o Irã, a 
Turquia, a Rússia e a China, sem quaisquer esforços para promover os direitos 
humanos (Milani, 2011, p. 56).

A política externa de Dilma não se diferenciou muito da de Lula nesse sentido. 
No entanto, houve alguns indicativos potencialmente consideráveis de mudança na 
administração Dilma em seus primeiros dias. Isso ficou mais publicamente evidente 
com relação às mudanças na política externa do Brasil em relação ao Irã. Há algum 
tempo, o Irã tem sido o foco de atenção por suas violações aos direitos humanos. 
O Brasil consistentemente se absteve em resoluções relativas a essas violações. Em 
uma entrevista, muito divulgada, ao Washington post poucos dias antes de assumir 
o cargo em janeiro de 2011, Dilma procurou se distanciar de Lula ao criticar a 
abstenção do Brasil na votação sobre o Irã no CDH em 2010. A administração 
Dilma deu seguimento à questão, modificando o padrão histórico de votação do 
Brasil no CDH ao apoiar uma iniciativa proposta pelos Estados Unidos de indicar 
um relator para monitorar a situação dos direitos humanos no Irã. O embaixador 
brasileiro em Genebra justificou o voto com base na imparcialidade: 

o Brasil acredita que todos os países, sem exceção, possuem desafios a serem enfrentados 
nesse campo. A presidente Rousseff deixou bem claro que ela monitorará de perto 
a situação dos direitos humanos em todo o mundo, começando com o Brasil. [...] 
[É] um motivo de especial preocupação para nós a inobservância de uma moratória 
sobre a pena de morte, não apenas no Irã, mas em todos aqueles países que ainda 
praticam uma execução como punição (Brazil’s..., 2011). 
Além da retórica diplomática, a sinalização pareceu ter gerado dividendos 

políticos domésticos. Isso representava para muitos um afastamento de Lula e um 
passo para Dilma sair da sua sombra, o que foi alcançado a um custo relativamente 
modesto. Por exemplo, o senador Cristovam Buarque, do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), e ex-ministro da Educação de Lula, concordou com o voto: 
“há diferenças entre Dilma e Lula. O voto foi correto, ele não condena o Irã; ao 
contrário, ele aceita uma investigação. O ponto de partida é que o Brasil acredita 
que há certas políticas universais que definem os direitos humanos” (idem).
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Todavia, até que ponto a divergência de Dilma em relação a seu antecessor 
quanto à política para o Irã indica um afastamento substantivo? É fato que, em 
termos de política externa, o Irã se tornou uma questão prioritária para o próprio 
Lula. Um dos esforços prioritários da política externa desde 2008 foi especificamente 
a tentativa de oferecer uma solução negociada à questão do suposto programa nuclear 
do Irã. Em maio de 2010, Turquia, Brasil e Irã anunciaram um acordo de troca de 
combustível nuclear que visava se antecipar às futuras sanções das Nações Unidas. 
No entanto, o governo dos Estados Unidos agiu rapidamente para desacreditar o 
acordo, para a frustração do governo brasileiro. O acordo frustrado levou o Brasil 
a apresentar seu único voto negativo, durante seu mandato de dois anos como 
membro do Conselho de Segurança (2010-2011), na questão da Resolução no 1.929 
(2010) que impôs novas sanções ao Irã. Ao justificar seu voto, o representante do 
Brasil no CSNU manifestou profundo ceticismo sobre a utilidade de uma nova 
rodada de sanções contra o Irã. O Brasil também manifestou preocupação com os 
efeitos das sanções à população iraniana (Viotti, 2010). O acordo de troca nuclear 
ainda provocou críticas dentro do Brasil, embora o governo Lula garantisse que era 
do próprio interesse do Brasil cultivar laços estreitos com um país que se tornou 
um dos seus maiores parceiros comerciais no Oriente Médio. 

A mudança da política de Dilma em relação ao Irã expôs uma das principais 
falhas da diplomacia brasileira no campo dos direitos humanos ao opor a condenação 
retórica de princípios contra o diálogo pragmático e “cordial”. Exemplo desse tipo 
de diálogo, o ex-ministro Celso Amorim criticou fortemente a mencionada votação 
contra o Irã no CDH, argumentando que ela minava qualquer oportunidade de 
buscar um diálogo com a liderança iraniana. Em uma entrevista, Amorim também 
defendeu a tradição diplomática brasileira da imparcialidade e a preferência pela 
mediação à condenação (Brazil’s..., 2011). Em contraste, o governo Dilma exibiu 
algum grau de lock-in em relação ao Irã ao votar, tanto em 2013 como em 2014, 
favoravelmente à extensão do mandato do relator especial sobre a situação dos 
direitos humanos naquele país.15

As mudanças modestas da política do Brasil com relação ao Irã não refleti-
ram por si mesmas uma guinada fundamental na diplomacia brasileira no campo 
dos direitos humanos, no sentido de uma retórica mais assertiva e condenatória, 
conforme advertiu Amorim. A linguagem de direitos humanos continuou a ser 
empregada no contexto de crises de segurança internacional e de problemas diplo-
máticos bilaterais, como na crítica aos ataques de Israel à Faixa de Gaza, em 2014, 
e às execuções de dois brasileiros pelo governo indonésio, em 2015. Deve-se notar, 
porém, que algumas mudanças sutis, de fato, ocorreram na diplomacia brasileira 
de direitos humanos nos últimos anos. 

15. A/HRC/RES/22/23 e A/HRC/RES/25/24.
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Em relação à Coreia do Norte, por exemplo, após anos apoiando resoluções 
que manifestavam preocupação quanto à situação de direitos humanos no país, em 
2008 o Brasil se absteve em uma resolução similar.16 Em 2009, o Brasil novamente 
se absteve em várias resoluções relativas à Coreia do Norte.17 Entretanto, após a 
Coreia do Norte se recusar a aceitar as recomendações feitas durante a Revisão 
Periódica Universal do CDH, realizada ao longo de 2010, o Brasil voltou a apoiar 
resoluções relativas às violações de direitos humanos no país (Asano, 2013, p. 126). 
Igualmente, com relação à Mianmar, o Brasil se absteve em várias resoluções con-
denando o padrão de direitos humanos no Terceiro Comitê das Nações Unidas.18 
Desde 2011, todavia, o Brasil apoiou resoluções contra Mianmar tanto no Terceiro 
Comitê das Nações Unidas como no CDH. 

2.2 Facilitador dos direitos humanos globais

O Brasil tem sido um dos principais proponentes de algumas iniciativas diplomáticas 
relevantes em diversas áreas dos direitos humanos durante o período revisado. De 
acordo com os dados compilados pela Conectas, uma das principais ONGs bra-
sileiras, algumas prioridades diplomáticas evidentes podem ser identificadas entre 
as 65 resoluções apoiadas ou apoiadas em conjunto pelo Brasil e que acabaram 
sendo adotadas entre 2008 e 2015.19 

Com relação ao direito à saúde, por exemplo, o Brasil apoiou oito resoluções 
referentes a questões relacionadas à saúde. Três destas resoluções referiam-se à 
questão da medicação e do acesso a medicamentos a baixo custo pelos países em 
desenvolvimento. Por exemplo, uma das resoluções apoiadas pelo Brasil e adotada 
pelo CDH enfatiza “a responsabilidade dos Estados em assegurar acesso a todos, 
sem discriminação, aos medicamentos, em particular aos medicamentos básicos, 
que sejam acessíveis, seguros, efetivos e de boa qualidade”.20 

A questão da acessibilidade dos preços de medicamentos tem sido uma pre-
ocupação antiga para o Brasil, dado o papel inovador do país no desenvolvimento 
de um mecanismo de quebra de patentes legais para medicamentos de alto custo, 
especialmente aqueles relacionados ao(à) HIV/Aids. Como uma forma de resistir aos 
avanços na proteção das patentes na Organização Mundial do Comércio (OMC), o 
Brasil enquadrou a acessibilidade aos medicamentos como uma questão de direitos 

16. A/C.3/63/L.26.
17. A/C.3/64/L.35(A/HRC/RES/10/16.
18. O Brasil se absteve de votar na resolução A/C.3/65/L.48/Rev.1, que condenou violações e expressou preocupação 
com as liberdades civis, os direitos das minorias e as medidas autoritárias do governo em Mianmar. 
19. A Conectas desenvolveu uma ferramenta online (disponível em: <https://goo.gl/aT7VR9>) que permite a busca, 
utilizando diversos filtros, de posições do Brasil, do México, da Índia e da África do Sul em votações do CDH e do Terceiro 
Comitê da Assembleia Geral da ONU. A partir dessa ferramenta é que se chegou a esse número de resoluções, embora 
haja algumas variações em função do filtro aplicado.
20. A/HRC/RES/12/24. Terminologia semelhante pode ser encontrada em A/HRC/RES/17/14 e A/HRC/RES/23/24.
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humanos em diversos fóruns internacionais, mais notadamente nas resoluções do 
CDH. Por exemplo, a interação entre o regime patente-proteção e a questão da 
acessibilidade pode ser observada na seguinte resolução do CDH, em que o Brasil 
patrocinou linguagem que 

reconhece que a Declaração Ministerial de Doha sobre os Acordos Comerciais rela-
tivos aos Direitos de Propriedade Intelectual e Saúde Pública confirma que o Acordo 
não impede, nem deveria impedir os Estados-membros da Organização Mundial do 
Comércio de tomar medidas para proteger a saúde pública e que a Declaração, ao 
reiterar o compromisso com o Acordo, afirma que ele pode e deveria ser interpretado 
e implementado de forma a apoiar os direitos dos Estados-Membros da Organização 
Mundial do Comércio a proteger a saúde pública e, em especial, a promover acesso 
aos medicamentos para todos.21 
Ainda em relação ao direito à saúde, o Brasil encontra-se na linha de frente 

dos esforços para enquadrar a luta contra o(a) HIV/Aids como uma questão de 
direitos humanos. Por exemplo, a questão do(a) HIV/Aids foi encaminhada aos 
cuidados do CDH pelo Brasil em duas resoluções. Uma resolução chamou Estados, 
organizações internacionais e ONGs a prestarem assistência aos países em desenvol-
vimento, especialmente aos da África, com o objetivo de lutar contra a epidemia de 
HIV/Aids.22 Outra resolução preocupou-se em conferir maior representatividade às 
mulheres e crianças vítimas de HIV/Aids, de modo que suas prioridades especiais 
fossem levadas em consideração pela comunidade internacional.23

Outra área dos direitos humanos de antiga preocupação para a diplomacia 
brasileira é a discriminação racial. Durante o período revisado, o Brasil apoiou 
quatro resoluções na temática da luta contra o racismo. Mais notadamente, uma 
resolução preocupou-se com o papel da educação “como ferramenta para prevenir e 
combater o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e intolerância correlata”.24 
Outra resolução se focou na incompatibilidade entre democracia e racismo. Reafir-
mou o racismo e outras formas de discriminação como ameaças à paz e à segurança 
internacional e conclamou os Estados a implementarem integralmente a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.25

O Brasil também tem sido um dos principais defensores dos direitos de lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT) no CDH. Nesse 
sentido, em 2003, propôs a primeira resolução das Nações Unidas sobre identidade 
de gênero e orientação sexual à então Comissão de Direitos Humanos. Embora o 
objetivo do Brasil fosse modesto (consagrar o princípio da não discriminação), a 

21. A/HRC/RES/17/14.
22. A/HRC/RES/12/27. 
23. A/HRC/RES/16/28.
24. A/HRC/RES/22/34. 
25. A/HRC/RES/18/15. 
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reação da Igreja Católica e dos países islâmicos levou o Brasil a retroceder em seus 
esforços diplomáticos (Jordaan, 2016, p. 2-4). Levou outros oito anos para que 
uma resolução sobre identidade de gênero e orientação sexual fosse finalmente 
aprovada no CDH. Assim, em 2011, uma resolução apoiada pela África do Sul 
foi aprovada, encarregando o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações 
Unidas de produzir um relatório sobre leis e práticas discriminatórias e sobre “como 
os direitos humanos internacionais podem ser usados para pôr fim à violência e às 
violações de direitos humanos baseadas na orientação sexual e identidade de gênero”.26  
O Brasil votou a favor desta resolução. Em 2014, o Brasil apoiou uma resolução que 
reconhecia a importância do relatório das Nações Unidas e solicitava um estudo de 
acompanhamento das boas práticas e formas de superar a violência e a discriminação”.27

A reação, no entanto, foi considerável. A oposição de grupos de países africanos 
e asiáticos, especialmente aqueles com população majoritariamente mulçumana, 
tem sido feroz. Esses países também avançaram em seus próprios esforços de 
produção normativa, conseguindo garantir a aprovação de uma resolução sobre a 
proteção da família, com referências frequentes aos “valores tradicionais”, “cultura” 
e o “natural”.28 A Anistia Internacional, por exemplo, criticou a falta de referências 
às “múltiplas formas de família” (Human..., 2015) e defendeu uma emenda, por 
intermédio do Brasil e da África do Sul, para “[reconhecer] que, em diferentes 
sistemas culturais, políticos e sociais, várias formas de família existem”.29 

Finalmente, em 2016, a mais ampla resolução sobre os direitos LGBT, apoia-
da por um grupo central de sete países latino-americanos, incluindo o Brasil, foi 
aprovada, ainda que em decisão apertada (com 23 votos favoráveis, dezoito votos 
contrários e seis abstenções). A resolução reafirmou o princípio da não discriminação, 
condenou os atos de violência contra indivíduos em razão de sua orientação sexual 
ou identidade de gênero e, mais importante, indicou um relator independente 
para maiores estudos e investigações sobre o assunto e para promover mudança.30

3 O ENFORCEMENT DOS DIREITOS HUMANOS, A INTERVENÇÃO  
E O USO DA FORÇA

Enquanto a diplomacia brasileira promove o multilateralismo e, de modo geral, 
apoia os direitos humanos em uma gama de áreas temáticas diversas,31 quando se 
trata de enforcement é invariável a preferência do Brasil pelo soft power às estratégias  

26. A/HRC/RES/17/19.
27. A/HRC/RES/27/32.
28. A/HRC/RES/29/22.
29. A/HRC/RES/29/L.37.
30. A/HRC/RES/32/2.
31. Deve-se notar que, além das áreas temáticas discutidas na seção anterior do capítulo, o Brasil também foi um dos 
apoiadores prolíficos de resoluções sobre os direitos das crianças, dos idosos e dos trabalhadores migrantes. 
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de hard power. Mais especificamente, as dúvidas intrínsecas do Brasil sobre a utilidade 
da força para impor o cumprimento dos direitos humanos podem ser observadas 
na sua crítica à ideia e à prática da intervenção humanitária. 

A relutância brasileira em apoiar intervenções militares foi observada, por 
exemplo, em sua resposta ao início do conflito armado na Líbia, em 2011. Em 
março de 2011, o Brasil, como membro temporário do CSNU, juntou-se à China, 
à Índia, à Rússia e à Alemanha para se abster da votação que autorizava “todas as 
medidas necessárias” contra a Líbia. Após o início dos bombardeios da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) à Líbia, a oposição do Brasil ao bombardeio 
endureceu e, logo depois da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
ao Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, emitiu declarações que 
condenavam a perda de vidas civis e clamavam por um cessar-fogo e pelo início 
de um diálogo. No entanto, a oposição do Brasil à campanha de bombardeios da 
OTAN na Líbia refletiu a aversão tradicional do país ao uso da força, inclusive para 
fins humanitários e suas preferências pela mediação e pela diplomacia. 

A aversão da política externa brasileira ao uso da força também pode ser 
observada em sua preocupação com as consequências, para os direitos humanos, 
do desenvolvimento de novas formas de guerra. Por exemplo, em 2015, o Brasil 
apoiou uma resolução no CDH quanto ao uso de aeronaves remotamente pilota-
das ou drones armados.32 Com base em relatórios produzidos pelo relator especial 
sobre direitos humanos e contraterrorismo, a resolução instou os mecanismos 
relevantes de direitos humanos a “prestar atenção, no âmbito de seus mandatos, 
às violações do direito internacional resultantes do uso de aeronaves remotamente 
pilotadas ou drones armados”.33 Dada a importância dos drones na estratégia de 
contraterrorismo do governo do presidente Obama, os Estados Unidos, como se 
poderia presumir, se opuseram à resolução, junto com o Reino Unido, a França, 
o Japão, a Coreia e a Macedônia. 

No entanto, tendem a persistir as expectativas, particularmente dos  
Estados Unidos e da União Europeia, de o Brasil assumir responsabilidades pela 
administração dos problemas de segurança internacional. O papel de liderança 
continuada do Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 
(Minustah), por exemplo, reflete um desejo de se engajar em missões de mandato 
robusto no CSNU e uma mudança na sua posição acerca da legitimidade da impo-
sição da paz de maneira coercitiva. Igualmente, a transferência de responsabilidade 
de comando da Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo 
(Monusco) para uma força de comando brasileira, em 2013 (com vigência até de-
zembro de 2015), juntamente com uma contribuição significativa de tropas para a 

32. A/HRC/RES/28/3.
33. A/HRC/RES/28/3.
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Monusco, é outra ilustração da liderança militar e civil, projeção de um papel mais 
ativo na manutenção da paz coercitiva. E, dado o foco na Resolução no 1.973 do 
CSNU, que autorizou o uso da força na Líbia, frequentemente passa despercebido 
o fato de que o Brasil votou a favor de uma resolução anterior do CSNU, a de no 
1.970, em fevereiro de 2011, que impôs sanções à Líbia e remeteu a situação ao 
Tribunal Penal Internacional. Isto contrasta com a relutância anterior em apoiar 
sanções coercitivas no caso do Irã, por exemplo. Também é importante notar que 
a aversão brasileira ao uso da força, mesmo para fins humanitários, precisa ser 
diferenciada de sua posição em outras medidas (mais brandas) de enforcement dos 
direitos humanos, como o diálogo diplomático e a construção de capacidade local.

Ademais, há uma relutância profunda dos formuladores de política externa 
brasileira em se engajar mais ativamente nas questões atuais de direitos humanos 
e nas crises de segurança. Por exemplo, no caso da Síria, o Itamaraty pareceu ini-
cialmente propenso a assinar uma condenação comparativamente mais forçosa à 
violência no país, o que poderia ter sido interpretado como um chamado a uma 
intervenção internacional mais ativa. Entretanto, após o Brasil ser criticado pela 
China e pela Rússia, de um lado, e por setores influentes da comunidade síria em 
São Paulo pró-presidente Bashar al-Assad, de outro lado, a política brasileira rapi-
damente retrocedeu em relação à Síria. O governo Dilma ratificou sua decisão de 
não se envolver em esforços de resolução de conflitos internacionais negando um 
convite para participar dos debates sobre a Síria em Genebra em 2014. 

Essa relutância também se manifestou nos registros de votação do Brasil no 
CDH e no CSNU.34 Por exemplo, em 2015, o Brasil se absteve na votação da 
resolução das Nações Unidas que estendia o mandato da Comissão de Investiga-
ção para investigar violações de direitos humanos no país.35 No CSNU, o Brasil 
também se absteve na votação da resolução, condenando as violações de direitos 
humanos na Síria, o que pode ter precipitado uma resolução Capítulo VII autori-
zando o uso da força.36 A resolução acabou sendo vetada por China e Rússia, e, em 
sua justificativa para a abstenção, o Brasil observou a divisão dentro do conselho 
no assunto e a centralidade do diálogo político como meio para resolver a crise 
(Viotti, 2011). Deve-se notar, contudo, que, durante o governo Dilma, o Brasil 
adotou uma política para os refugiados comparativamente generosa para com os 
indivíduos e as famílias fugidos da violência na Síria (Calegari e Baeninger, 2014).37

34. Por exemplo, durante as discussões no Terceiro Comitê, em 2011, sobre a resolução A/C.3/66/L57/Rev.1, que 
condenou as violações, a Síria apresentou uma moção para adiar a votação da referida resolução. Essa moção foi 
derrotada (118 contrários, 20 favoráveis), mas o Brasil se absteve. Mais tarde, o Brasil passou a votar a favor desta 
resolução A/C.3/66/L57/Rev.1.
35. A/HRC/RES/28/20.
36. S/2011/612.
37. No mesmo sentido, ver mais em Davies (2016). 
39. S/RES/1973/2011.
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Ao mesmo tempo, a política externa brasileira procurou ativamente re-
formular os debates internacionais acerca da legitimidade do uso da força para 
fins humanitários. Isso ficou mais evidente nos esforços do governo Dilma para 
promover o conceito da responsabilidade ao proteger (RwP, sigla do termo em 
inglês responsability while protecting) e a sua ênfase sobre as responsabilidades dos 
intervenientes. Incorporando as críticas brasileiras à noção da responsabilidade 
de proteger (R2P), o objetivo declarado da RwP é impor diretrizes mais rigorosas 
sobre o uso da força, inclusive quando autorizada pelo CSNU. 

Três conjuntos de critérios foram apresentados pelo Brasil no desenvolvimento 
da RwP: primeiro, que “a autorização para o uso da força deve ser limitada aos seus 
elementos legais, operacionais e temporais”; segundo, que o uso da força “deve 
ser judicial, proporcional e limitado aos objetivos estabelecidos pelo Conselho 
de Segurança”; e terceiro, que sejam estabelecidos “procedimentos melhorados 
do Conselho de Segurança para monitorar e acessar a forma como as resoluções 
são interpretadas e implementadas” (UN, 2016). A proposta congrega várias das 
principais tendências da política externa brasileira, incluindo: a sua preferência 
por resolver os assuntos internacionais em fóruns multilaterais, especialmente 
nas Nações Unidas; o reconhecimento da necessidade de se reformar esses fóruns, 
uma vez que eles são geralmente explorados pelos membros mais poderosos da 
comunidade internacional em benefício próprio; o princípio da não intervenção e 
a importância das proteções à soberania; e a defesa universal dos direitos humanos. 

A iniciativa diplomática do Brasil contida na RwP foi lançada no mesmo 
ano, 2011, ano que testemunhou a primeira intervenção militar que efetivamente 
empregou o conceito de R2P como justificativa pública para intervenção na Líbia. 
O CSNU autorizou o uso da força, por meio da Resolução no 1.973 (com absten-
ção do Brasil), para proteger as populações civis sob ataque das forças do governo, 
estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia e impor um embargo bélico.39 
A intervenção militar na Líbia foi amplamente vista, inclusive pelo Brasil, como 
uma tentativa mal disfarçada de mudança de um regime por países militarmente 
poderosos, em vez de um esforço multilateral para proteger os direitos humanos. 

Evidentemente, para muitos, a insistência do Brasil, por meio da sua promoção 
do conceito de RwP, de que o uso da força em nome dos direitos humanos tem 
um retrospecto muito complicado, é um lembrete importante de que as potências 
militares têm se tornado desacreditadas como promotoras dos direitos humanos. 
O espaço bastante restrito nos assuntos internacionais para a articulação norma-
tiva de potências não tradicionais foi, contudo, claramente demonstrado com a 
recepção hostil ao RwP. 

A iniciativa foi altamente criticada pelos proponentes da R2P, por um lado, e, 
por outro lado, muitos Estados que buscavam ativamente desenvolver uma resposta 
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mais robusta à crise síria questionaram a utilidade do que eles percebiam como 
uma proposta brasileira vaga. Críticos também defenderam que a adoção da RwP 
dificultaria que o CSNU autorizasse intervenções militares quando necessário. 

A falta de experiência do Brasil em conflitos militares também se mostrou, 
nos bastidores, como um indício de que o Brasil estaria insuficientemente prepa-
rado para lidar com questões de segurança internacional (Stuenkel, 2013, p. 64). 
No outro lado do debate político, potências emergentes também questionaram 
o conceito de RwP. Outros países do BRICS, por exemplo, não demonstraram 
nenhum entusiasmo pelo RwP, e alguns até mesmo perceberam-no como forjado 
para tornar o intervencionismo ocidental normativamente mais aceitável. Em 
resposta às críticas generalizadas e à falta de apoio, os diplomatas brasileiros per-
ceberam pouca vantagem política em prosseguir com a iniciativa (op. cit., p. 65), 
e o governo brasileiro não voltou ao assunto desde então (Almeida, 2013, p. 73).38

O principal ponto aqui consiste em enfatizar os consideráveis custos diplomá-
ticos e o pensamento estratégico necessário para que um país como o Brasil refor-
mulasse normas e instituições globais. Em contraste ao seu antecessor, a presidente 
Dilma mostrou indisposição para utilizar esses recursos – uma inclinação política 
que se fortaleceu ainda mais após a sua reeleição, em 2014, e com o ambiente 
político interno cada vez mais hostil que seu governo enfrentou. 

4 O BRASIL NA AMÉRICA LATINA

As limitações da liderança brasileira sobre os direitos humanos também são visíveis 
na América Latina. No entanto, deve-se notar, em primeiro lugar, que o multilate-
ralismo do Brasil tradicionalmente tendeu a se projetar para além da região. Mas, 
durante os governos Lula, houve certo ajuste das prioridades da política externa, 
na medida em que a administração buscou intensificar as relações com a sub-região 
sul-americana, em particular. Isso pode ser observado nos esforços de ampliação 
do Mercosul (para incluir a Venezuela), bem como para aprofundá-lo (para além 
de relações puramente econômicas e em direção à cooperação política, incluindo 
questões de direitos humanos).

A regionalização da política externa brasileira também se refletiu na criação da 
União de Nações Sul-Americanas (Unasul). Durante os governos Lula, o Brasil se 
mostrou preparado para ser mais politicamente assertivo na região latino-americana 
como um todo, ao se envolver em questões politicamente contestadas, como o 
papel da liderança brasileira na Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti e a 
manifestação do anseio (provisório) de mediar o conflito colombiano. 

38. Entretanto, a experiência RwP poder ser vista como um raro exemplo de uma potência emergente que procura 
articular uma nova norma global. Ademais, como o RwP foi incluído no relatório da Secretaria Geral das Nações Unidas 
de 2012 sobre a responsabilidade de proteger, ele pode ainda ter impacto sobre debates futuros.
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Entretanto, os limites da liderança regional do Brasil são perceptíveis. Em pri-
meiro lugar, países importantes da região – Argentina e México, em especial – não 
chancelam a liderança regional brasileira. Com relação à política de direitos humanos, 
mais especificamente, os limites da liderança regional do Brasil também são claros. 
Mesmo se tivesse tentando promover os direitos humanos como parte da sua polí-
tica externa para a região (as relações brasileiras com Cuba indicam o contrário), a 
capacidade de o Brasil moldar os resultados políticos na região é bastante limitada. 
Isso pode ser observado nas tentativas frustradas do Brasil em negociar uma solução 
política para o golpe em Honduras, em 2009, e o silêncio brasileiro em resposta à 
deterioração da situação de direitos humanos no país após esse acontecimento.

A resistência à intervenção do Brasil em assuntos domésticos também é forte 
entre seus vizinhos, como amplamente ilustrado no imbróglio diplomático do caso 
do senador boliviano de oposição Roger Pinto, que foi atravessado para fora da 
Bolívia por um diplomata brasileiro, Eduardo Saboia, por “razões humanitárias”, 
em 2013. Embora o governo Dilma tenha manifestado não ter conhecimento a 
respeito das ações de Saboia e o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patrio-
ta, tenha sido forçado a se demitir em razão do caso, o episódio demonstra tanto 
as suspeitas permanentes relativas às intenções brasileiras em relação aos Estados 
vizinhos quanto as respostas firmes que o Brasil poderia esperar ante qualquer 
intervenção real ou percebida. 

Contudo, especialmente para as ONGs internacionais de direitos humanos 
influentes, há uma lacuna significativa entre as expectativas de o Brasil desempenhar 
um papel mais ativo na região e o que de fato ocorre. Por exemplo, de acordo com 
José Miguel Vivanco, diretor da divisão da Human Rights Watch para as Américas, 
em entrevista ao jornal La nación: 

o Brasil é uma potência emergente que aspira [desempenhar] um papel global, [e] 
há algum tempo está buscando um assento permanente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. Mas um líder global não pode permanecer silente frente às (...) 
violações de direitos humanos na sua própria região [.] [É] uma grande contradi-
ção na sua política externa e um fracasso em sua estratégia política (Vivanco apud 
Armendariz, 2014). 

Não obstante a tais exortações, em resposta à atual turbulência política na 
Venezuela, por exemplo, o governo brasileiro mostrou pouco apetite para fazer 
mais do que expressar vagas esperanças pelo término dos confrontos violentos.  
A atitude do Brasil em relação à crise venezuelana, em parte, se baseia na sua prefe-
rência pelas negociações de bastidores (e o Brasil procurou efetivamente, na ocasião, 
mediar a oposição venezuelana e o governo), em parte, tem escopo no alto grau de 
incerteza sobre qualquer cenário pós-Maduro e, em parte, nas preocupações acerca 
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dos interesses econômicos brasileiros na Venezuela. Estes interesses, nesse sentido, 
cresceram significativamente durante o governo do ex-presidente Hugo Chávez.

O ponto mais importante aqui, todavia, não é apenas que o Brasil não está 
liderando, por meio de sua projeção, como um promotor dos direitos humanos; 
a questão é que o país também se mostra incapaz ou não disposto a liderar pelo 
exemplo. Em termos dos próprios padrões domésticos de direitos humanos, o Brasil 
permanece como uma das sociedades mais desiguais e violentas da América Latina 
(não obstante os notórios baixos índices da região), com inevitáveis consequências 
adversas para os direitos humanos. O Brasil também é um outlier regional no Cone 
Sul, uma vez que a democratização política, durante os primeiros dez anos após a 
transição democrática em 1985, coincidiu com a deterioração dos índices domés-
ticos de direitos humanos, pelo menos no que se refere às medidas relacionadas à 
segurança dos cidadãos. 

Além disso, o Brasil sequer lidera nos esforços de difusão dos direitos humanos 
na região. A ausência de uma liderança regional no campo dos direitos humanos é 
especialmente perceptível em sua relação distante e relutante com o sistema regional 
de direitos humanos nas Américas (no caso, a Comissão e a Corte Interamericanas 
de Direito Humanos). De fato, o índice de ratificação dos tratados interamericanos 
de direitos humanos pelo Brasil é notável, comparado a muitos outros Estados nas 
Américas (os Estados Unidos, por exemplo). E, em parte, a relativa negligência 
em relação ao sistema regional de direitos humanos é explicada pelo fato de que 
o engajamento do governo brasileiro com os direitos humanos internacionais 
tendeu a se projetar para fora da região. Desse modo, projetou-se em direção às 
Nações Unidas, o que levou o Brasil a não ter uma presença claramente definida 
no Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). 

Ainda, em termos de reconhecimento das normas e dos mecanismos regionais 
de direitos humanos, o Brasil foi um dos últimos Estados membros da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) na América Latina a reconhecer a jurisdição da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Até meados dos anos 1990, 
pelo menos, as autoridades brasileiras pressionaram a CIDH para não admitir casos 
de peticionários brasileiros. Embora se tenha verificado certo grau de reaproxima-
ção durante o governo FHC, as instituições estatais brasileiras tendiam a ignorar 
os julgamentos do sistema regional ou não implementar medidas substantivas. 

O governo Dilma até mesmo convocou de volta o embaixador do Brasil na 
OEA, em 2011, após uma decisão interina adversa da comissão em relação à cons-
trução da Usina de Belo Monte. O Brasil se manteve sem representação permanente 
na OEA até a indicação de José Luiz Machado e Costa, em julho de 2015. Outra 
ilustração da relutância do Estado brasileiro em implementar substantivamente 
as decisões do sistema interamericano pode ser observada em relação à decisão da 
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Corte Interamericana sobre o caso Araguaia, em 2010, desafiando a Lei de Anistia 
do país, de 1979. 

De fato, a ausência de uma liderança regional é especialmente importante na 
área da justiça de transição, uma política de área dos direitos humanos relevante 
em que as sociedades latino-americanas têm sido empreendedoras normativas. 
Não obstante, o recente relatório da tardia Comissão Nacional da Verdade (CNV), 
diferentemente dos vizinhos regionais do Brasil, é elucidativo. 

Embora tenham ocorrido muitos consideráveis avanços de responsabilização 
em países como a Argentina, o Chile, o Uruguai e, sem dúvida, o Peru, o governo 
brasileiro tem mantido sua preferência política pela verdade sobre a justiça. Mais 
uma vez, isso assume importância para a política externa brasileira, de modo 
geral, justamente porque muitos estabelecem relações diretas entre o padrão e as 
políticas do governo brasileiro de direitos humanos e seu potencial de liderança 
global e regional. Por exemplo, Viviana Krsticevic, diretora executiva do Centro 
por Justiça e o Direito Internacional (Cejil), estabelece uma relação direta entre 
a falta de progresso do governo brasileiro na justiça transicional e o seu potencial 
para liderança regional: 

a América Latina avançou consideravelmente em resoluções sobre crimes contra 
a humanidade cometidos por governos ditatoriais. Entretanto o Brasil ainda está 
em dívida com os familiares [das vítimas] e com a sociedade quando se trata do 
estabelecimento da verdade e da justiça em relação a esse tema. [A decisão da Corte 
Interamericana no caso da guerrilha do Araguaia] representa uma oportunidade única 
para o Brasil mostrar que é capaz de liderar nacional e internacionalmente no que 
se refere aos direitos humanos e à democracia. Por essa razão, o Brasil deve revogar 
[deixar sem efeito] os aspectos da lei de anistia que impedem que a justiça seja feita 
quando confrontada pelos crimes contra humanidade (Brazil..., 2010).

5 O FUTURO DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO CAMPO  
DOS DIREITOS HUMANOS 

De modo geral, houve continuidades significativas na política externa bra-
sileira durante o período examinado neste capítulo. Conforme assinalado 
por Matias Spektor, por exemplo, não há diferenças substantivas entre a 
política externa de Lula e a de Dilma (Spektor, 2014). Ambos os presidentes 
enfatizaram, em diversos graus e diversas intensidades, mas geralmente de 
forma semelhante, a necessidade premente de reforma da governança global, 
a preferência pelo multilateralismo, o objetivo estratégico de posicionar o 
Brasil como um dos principais atores globais e líder representativo da América 
do Sul nas instituições globais e um compromisso para construir coalizões 
com países em desenvolvimento (como BRICS e IBSA).
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Entretanto, a combinação de pressões externas e internas levou a uma gradual, 
mas acentuada, contenção da política externa brasileira durante o período revisado 
neste capítulo. Externamente, Dilma enfrentou um ambiente internacional con-
sideravelmente mais difícil do que seu antecessor. Embora as repercussões da crise 
financeira de 2008 tenham levado algum tempo para serem sentidas na economia 
doméstica do Brasil, elas prepararam o campo para um realinhamento de poder global 
distante do G20 e de volta ao G8, de forma que encobriu os esforços brasileiros para 
impulsionar o envolvimento ativo do Sul global na governança econômica global.

Em conjunto com a resposta, cada vez mais incerta, às crises políticas na Líbia, 
na Síria e no Oriente Médio, a ordem internacional se tornou acentuadamente 
menos favorável para um país como o Brasil (Spektor, 2014). Domesticamente, o 
relativo desinteresse de Dilma na política externa tem sido comentado de maneira 
ampla (Saraiva, 2014, p. 27), embora se deva notar que o estilo da diplomacia 
presidencial exercido por Lula teria sido difícil para qualquer um seguir. O resul-
tado visível tem sido uma desarticulação acentuada de uma visão política para 
a política externa brasileira. Outros apontam para a crise econômica do Brasil, 
especialmente à medida que ela se deteriorou rapidamente, de 2014 em diante.  
A redução do crescimento econômico, o aumento da inflação, a piora das finanças 
públicas e o rebaixamento da classificação de investimento do Brasil produziram 
uma diminuição drástica dos gastos e dos investimentos governamentais (Cervo 
e Lessa, 2014, p. 133).

As consequências para a política externa brasileira são realmente relevantes, 
nem tanto em decorrência dos severos cortes sofridos pelo Itamaraty, mas em grande 
parte devido à forte depreciação do real nos últimos anos. As restrições orçamentárias 
impactaram o papel do Brasil em diversas instituições internacionais. O Brasil foi 
suspenso da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e corre o risco de 
encarar o mesmo destino na Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO). A dívida do Brasil nas Nações Unidas alcançou, 
em 2015, mais de US$ 87 milhões, relativos ao orçamento de manutenção da paz 
das Nações Unidas, e US$ 76 milhões, referentes ao orçamento ordinário (Chade, 
2015). O governo brasileiro encontra-se em situação similar no que tange à OEA. 
O Brasil não arcou com sua contribuição à OEA em 2014 (US$ 8,1 milhões), e, até 
o final de 2015, não havia pagado sua contribuição daquele ano (US$ 10 milhões). 

A retirada do Brasil da cena internacional, por certo, tem sido amplamente 
criticada no país. Rubens Barbosa, ex-embaixador nos Estados Unidos, afirmou: 
“isso prejudica o trabalho das agências, prejudica a imagem do Brasil, que perde 
direito a voto. O país se retraiu [...]. O Itamaraty está mais ou menos paralisado 
por causa dessas dificuldades todas. Há um problema de gestão de recursos”. 
Igualmente, George Galindo, professor de direito internacional da Universidade de 
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Brasília (UnB), argumentou que “falta desejo maior da Presidência em fazer parte 
dessas instituições multilaterais e de fazer parte das grandes decisões conjuntas” 
(Brasil..., 2015). 

Com relação à política externa brasileira no campo dos direitos humanos mais 
especificamente, a contenção pode ser menos drástica, apesar de ainda considerável. 
O Brasil teve seus direitos a voto suspensos na Assembleia dos Estados-parte do 
Tribunal Penal Internacional em 2015, após ter deixado de pagar suas dívidas de 
US$ 6 milhões. Isso significa que o Brasil encontra-se incapacitado de votar em 
assuntos relacionados a orçamento, nomeação de juízes e outras questões rela-
tivas aos procedimentos perante o tribunal (Chade, 2015). Tampouco o Brasil 
tem contribuído financeiramente com a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) nos últimos cinco anos (Disregard..., 2015). A CIDH anu-
ciou, em maio de 2016, que, devido a uma crise financeira sem precedentes, 
estava suspendendo a maior parte do seu trabalho, incluindo visitas aos países e 
às sessões. Também destacou o perigo iminente de ter de demitir quase metade 
do seu pessoal (OEA, 2016).

Além disso, o Brasil não buscou uma renovação do seu mandato no CDH. 
Após ter sido um membro fundador, de 2006 a 2011, o país foi novamente eleito 
para ser membro do órgão a partir de 2013. Seu mandato terminou em 2015 
e, ao contrário da prática usual, não buscou uma renovação. A decisão de não 
concorrer foi tomada, oficialmente, com base em promover uma rotatividade no 
CDH, pelo fato de o Brasil já estar comprometido em demasia com importantes 
postos em organizações internacionais e regionais e pela necessidade de focar seus 
esforços diplomáticos (Fleck, 2015). Para alguns, entretanto, o movimento ficou 
caracterizado como uma saída dos holofotes após ter sido criticado por seus votos 
favoráveis a países com histórico de abusos aos direitos humanos. Também foi 
destacado que a Venezuela participará da Revisão Periódica Universal em 2016, e 
que não ser um membro do CDH evitar-lhe-ia antagonizar com um país alinha-
do ou ser criticado por ser muito fraco quanto às violações de direitos humanos 
naquele país (Fleck, 2015).

Passando para o futuro, contudo, para além da conjuntura atual (2016) de 
crise econômica e política no Brasil, duas características estruturais continuarão 
a moldar o desejo e a capacidade efetiva de o país promover os direitos humanos 
no exterior: i) a sociedade civil doméstica; e ii) as(os) expectativas/incentivos ante 
a política externa brasileira. 

Primeiramente, a democratização e a sociedade civil cada vez mais mobi-
lizada no Brasil tiveram impacto na formulação da política externa brasileira.  
Os direitos humanos brasileiros e os movimentos sociais estão, progressivamente, 
buscando influenciar a política externa do país em matéria de direitos humanos. 
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Por exemplo, ONGs brasileiras tiveram um papel ativo nos esforços de lobby que 
moldaram a criação do CDH. Elas também trabalharam em países-chave para 
produzir normas internacionais em relação, por exemplo, à elaboração de normas 
relativas à discriminação baseada na orientação sexual, como acima mencionado.  
E os grupos brasileiros de direitos humanos, como Conectas e Justiça Global, 
estão, gradualmente, fazendo lobby juntamente com os formuladores de política 
brasileiros em questões de direitos humanos e política externa.

Há, naturalmente, importantes desafios internos relacionados ao próprio 
histórico profundamente problemático do Brasil em direitos humanos, e as ONGs 
domésticas são propensas a continuar a dedicar muito de seus limitados recursos 
a advocacy local. No entanto, em tom otimista, as experiências domésticas com os 
desafios de direitos humanos são capazes de oferecer oportunidades importantes 
na busca de políticas informadas e efetivas no exterior. Isso pode ser observado, 
por exemplo, na luta contra a pobreza e na iniciativa internacional de Lula no 
combate à fome,39 bem como no papel construtivo do Brasil no acompanhamento 
da Conferência de Durban sobre discriminação racial.

A democratização da sociedade brasileira, de modo geral, e a ampliação da 
classe média no país (apesar dos atuais riscos de retrocesso), juntamente com o 
alargamento de suas demandas políticas, podem levar a uma percepção entre o 
eleitorado brasileiro de que a política externa tem, de fato, implicações domésticas. 
Se tais mudanças sociais são suscetíveis de ocorrer ou não, a perspectiva mais ampla 
se mantém, e a política externa brasileira não é mais meramente orientada pelas 
elites políticas brasileiras tradicionais.

Segundo, com relação às pressões e aos incentivos externos enfrentados pela 
política externa brasileira, como destacamos ao longo deste capítulo, o discurso 
diplomático brasileiro sobre os direitos humanos enfatiza o internacionalismo e 
o multilateralismo, além do apoio aos valores liberais globais, como os direitos 
humanos. Dado que a retórica tem importância para os direitos humanos in-
ternacionais, tal apoio discursivo pode se tornar cada vez mais relevante. Esse é 
justamente o caso, na medida em que a afirmação, pelas potências emergentes, de 
concepções de direitos humanos domésticas e regionais alternativas, ou de fontes 
rivais de legitimidade política e moral, poderia gradativamente questionar o atual 
regime internacional de direitos humanos. A partir dessa perspectiva, o Brasil é 
amplamente visto como distinto da China autoritária e de outras potências médias, 
como o Irã. Será importante o apoio do Brasil aos princípios fundamentais do regime 
internacional de direitos humanos, muito possivelmente como ponte diplomática 
entre os críticos radicais do regime, de um lado, e seus apoiadores, de outro.

39. O compromisso social de Lula em casa (Programa Fome Zero) foi projetado no exterior por meio de iniciativas como 
Ação contra a Fome e a Pobreza. Essa iniciativa foi lançada pelo Brasil nas Nações Unidas em 2004 e procurou usar “me-
canismos de financiamento inovadores” para arrecadar fundos para programas mundiais de redução da fome e da pobreza. 
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É improvável, no entanto, que o Brasil gradualmente convirja com as normas 
e os valores liberais globais, inclusive os direitos humanos. Em conjunto com a 
Índia e a África do Sul (e a China), o Brasil não está inclinado a desenvolver enten-
dimentos de governança dos direitos humanos alinhados aos ideais ocidentais, seja 
em termos de conteúdos privilegiados de direitos humanos (por exemplo, direitos 
civis-políticos versus econômico-sociais), seja em termos de métodos impositivos 
(por exemplo, naming-and-shaming versus diálogo e mediação). 

Isso destaca algumas das tensões de longa data na estratégia e na identidade 
nacional da política externa brasileira que examinamos neste capítulo: se o futuro 
do Brasil encontra-se como um país líder do Sul global, como um mediador entre 
Norte e Sul ou como uma potência emergente fundamentada em padrões universais 
de legitimidade, como os direitos humanos, visando a seus próprios fins instrumen-
tais (Hurrell, 2008, p. 57). Enquanto os dois primeiros conjuntos de características 
da identidade do Brasil são frequentemente mencionados no debate de política 
externa, a última estratégia, como anteriormente discutido, encontra-se disfarçada 
nos esforços do Brasil para promover ampla atenção a respeito da privacidade e da 
intrusiva vigilância eletrônica em massa pelos Estados poderosos, na tentativa de 
pressionar por reformas das estruturas de governança global da internet.

No entanto, é nesse contexto de ambiguidade política que poderia ser 
entendida a falta de uma visão brasileira sobre o futuro do regime internacional 
de direitos humanos e sobre o papel do país nele. Poder-se-ia argumentar que a 
dimensão internacional das suas obrigações de direitos humanos é especialmente 
importante para um país como o Brasil. Dadas as suas limitadas capacidades 
de hard power – apesar do tamanho continental do país, seus enormes mercado 
e sociedade domésticos e seus recursos naturais abundantes, por exemplo –, as 
estratégias soft power serão cruciais para o Brasil. De fato, o governo brasileiro 
procurou desempenhar um papel internacional mais proeminente nas áreas 
de prevenção e resolução de conflitos. E, como discutido neste capítulo, pro-
curou se inserir como um articulador normativo em relação à, por exemplo, 
sua concepção de responsabilidade ao proteger e aos esforços para reformar a 
governança da internet. 

Internacionalmente, o Brasil terá de administrar as expectativas crescentes 
de que o país deveria exercer uma função mais ativa e enérgica na promoção dos 
direitos humanos no exterior. O estabelecimento de escritórios regionais da Human 
Rights Watch e da Anistia Internacional no Brasil reflete as crescentes expecta-
tivas de que o Brasil deveria desempenhar um papel na promoção internacional 
dos direitos humanos. Entretanto, as expectativas de que o Brasil deva procurar 
mais ativamente promover os direitos humanos no exterior levanta uma série de 
questões espinhosas.
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Evidentemente, as expectativas de que os diplomatas brasileiros vão embaraçar 
supostos malfeitores desconsideram práticas e crenças institucionais profundamen-
te enraizadas em círculos políticos de grande parte dos espectros ideológicos no  
Brasil. Além disso, os esforços para moldar a opinião pública pressupõem audiências 
domésticas e meios de comunicação sensíveis. Contudo, esses sempre estiveram 
ausentes no Brasil, onde a exposição do público em geral aos assuntos internacio-
nais tem sido limitada e a política externa desempenhou um papel subalterno nos 
debates políticos nacionais. 

Isso não significa ignorar o que podem ser importantes mudanças internas 
no Brasil contemporâneo, sob a forma de uma vontade crescente de desafiar 
publicamente líderes políticos. É exatamente por essas razões que as apostas são altas 
para os direitos humanos globais. O regime internacional dos direitos humanos está 
enfrentando um futuro incerto, como destacado nos debates acerca do significado 
e das implicações mais amplas da mudança da balança de poder global, bem como 
de um questionamento, cada vez mais estridente, a respeito da própria ideia de 
direitos humanos globais. Nessa perspectiva, o Brasil pode, de fato, ser o país do 
futuro – e pode para sempre sê-lo.
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