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EDITORIAL

Prezados leitores,

Apesentamos o mais novo número do boletim do La-
boratório de Análise Política Mundial, o Conjuntura 
LABMUNDO. Nosso objetivo é acompanhar e divulgar 
notícias relacionadas com os principais temas de pes-
quisa do laboratório.
Nesta edição apresentamos um mapa sobre a rota dos 
emigrantes haitianos para o Brasil, baseado em infor-
mações do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e 
uma matriz produzida através de dados coletados do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre o perfil 
dos imigrantes acolhidos regularmente entre os anos 
de 2011 e 2012. 
Este número contou com a colaboração efetiva dos 
membros da Antena LABMUNDO-Salvador: Saulo 
Aquino, Samuel Carvalho, Maria Elisa, Rômulo Cristal-
do, Juliana Senna e Laura Escudeiro. 

Desejamos uma boa leitura e bons estudos.
Equipe Conjuntura LABMUNDO.

NOTÍCIAS

Chanceler brasileiro exalta papel da UNASUL na 
crise venezuelana

Em tradicional sabatina no Congresso Nacional, o mi-
nistro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto 
Figueiredo Machado, atribuiu às iniciativas da UNA-
SUL o êxito para estabelecer o diálogo entre governo 
e oposição na Venezuela. O ministro também enalte-
ceu o crescimento do interesse da população brasilei-
ra em temas de política externa bem como a relação 
da agenda internacional brasileira com a resolução 
dos problemas sociais no país. Ao ser indagado sobre 
maior integração da Aliança do Pacífico em compa-
ração ao Mercosul, Figueiredo negou essa hipótese e 
reiterou que o Brasil tem com o Chile uma situação de 
quase livre comércio, com 98% das trocas comerciais 
entre os dois países sem tarifas.

Fonte: Câmara dos deputados
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIO-
RES/467351-MINISTRO-NEGA-QUE-ALIANCA-DO-PACIFICO-ESTEJA-MAIS-INTE-
GRADA-QUE-MERCOSUL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIO-
RES/467350-CHANCELER-ATRIBUI-QUEDA-NA-VIOLENCIA-NA-VENEZUELA-A-
DIALOGO-NEGOCIADO-COM-APOIO-DO-ITAMARATY.html

Brasileiro é nomeado representante da ONU em 
Guiné-Bissau

O Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, indicou o 
brasileiro Marco Carmignani, para ser seu represen-
tante na United Nations Peacebuilding Support Of-
fice em Guiné-Bissau (UNIOGBIS). Carmignani tem 
mais de 20 anos de carreira nas Nações Unidas, servin-
do em missões políticas e de paz no Oriente Médio. 

Fontes: ONU e Gbissau
http://www.gbissau.com/?p=10541
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47756#.U2zqtvldWzA

Mercosul sob fogo cruzado

Em resposta a artigo da professora Mónica Hirst, o em-
baixador Rubens Barbosa afirma que o pré-candida-
to do PSDB à presidência, Aécio Neves, não defende 
o fim do Mercosul, mas a flexibilização de suas regras 
para transformá-lo em uma área de livre comércio e 
dar fim à Tarifa Externa Comum. O embaixador, presi-
dente do Conselho de Comércio Exterior da FIESP, afir-
ma haver uma partidarização do bloco e afirma que 
o “interesse nacional” (sem definição em seu artigo) 
deve ser colocado acima de qualquer outra conside-
ração. Em artigo da Carta Capital, Pedro Paulo Zahlu-
th Bastos, argumenta que o Mercosul foi a região com 
a qual o saldo comercial do Brasil menos caiu desde 
de 2008, sendo também o principal destino para ex-
portações de bens com maior valor agregado. Nas 
cadeias produtivas globais, a abertura indiscrimina-
da leva a um padrão comercial assimétrico que apro-
funda o perfil brasileiro de importador de bens com 
maior valor agregado. Bastos ironiza, alertando que, 
nesse tipo de complementariedade comercial, a FIESP 
pode ser rebatizada de “Federação das Importadoras 
do Estado de São Paulo”. Para concluir, o embaixador 
Samuel Pinheiro Guimarães expõe detalhadamen-
te a relevância do Mercosul, com o seu atual perfil de 
união aduaneira, para a economia brasileira.

Fontes: Folha, Carta Capital, Carta Maior
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/05/1449347-rubens-barbosa-mer-
cosul-retorica-e-realidade.shtml
http://www.cartacapital.com.br/internacional/mercosul-sob-fogo-cerra-
do-1676.html
http://www.cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FInternacional%2FA-Uniao-Eu-
ropeia-e-o-fim-do-Mercosul%2F6%2F30799
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Desmistificando o sistema político em Cuba e o 
conceito de democracia

Em artigo ao Brasil de Fato, a historiadora Anita Pres-
tes aborda características do sistema político cubano 
a partir da análise da Constituição do país e de seu sis-
tema eleitoral. O sistema político de Cuba tem uma 
singularidade histórica que deve ser entendida a par-
tir do legado revolucionário de José Martí.  O caráter 
popular e democrático desse sistema, segundo a au-
tora é “permanentemente distorcido e falsificado pela 
mídia a serviço dos interesses do grande capital inter-
nacionalizado”. Mario Augusto Jakobskind, autor de 

“Cuba, apesar do bloqueio”, acusa uma “desinforma-
ção externa que cria no mundo um senso comum que 
demoniza Cuba e não reflete sua realidade”. A diferen-
ciação entre as concepções liberais em relação às ins-
tituições democráticas e a expressão prática do poder 
popular assegurada no texto constitucional cubano, 
evidencia importantes elementos para a desmistifica-
ção das particularidades do sistema político da ilha.
Fonte: Brasil de fato
http://www.brasildefato.com.br/node/12087, 

A China aposta em sua relação com a América 
Latina

A China manifestou sua intenção em elevar as rela-
ções com a América Latina “a um outro patamar”. O 
fortalecimento dos laços políticos e econômicos com 
a América Latina transcende as compras de matérias 
primas ou exportação de produtos, visando também 
a estabelecer contratos de obras públicas em troca de 
financiamento. Segundo o jornal El Pais, a China atu-
almente investe mais na região do que a soma dos 
créditos concedidos pelo Banco Mundial e Interame-
ricano de Desenvolvimento.
Fontes: El país, Xinhuanet, Portal Vermelho, Defesanet
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/21/internacional/1398084792_252508.
html
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/21/c_133278632.htm
http://www.vermelho.org.br/editorial.php?id_secao=16&id_editorial=1352
http://www.vermelho.org.br/noticia/240498-7
http://www.defesanet.com.br/china/noticia/14884/
CHINA---Financiamentos-na-AL-superam-US$-100-bi/

FAO aposta em cooperação Sul-Sul para erradicar 
fome na América Latina

O Diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano da 
Silva, defendeu os diversos acordos de cooperação da 
organização com países latino-americanos para que a 
meta de erradicar a fome na América Latina e no Cari-
be seja cumprida. Durante a Conferência regional da 
FAO em Santiago do Chile, três acordos de coopera-
ção da FAO foram fechados com Venezuela, México e 
Brasil, respectivamente.
Fonte: Yahoo
https://br.noticias.yahoo.com/inc%C3%AAndio-loja-departamento-mata-
17-sul-das-filipinas-061145513.html

Os desafios da migração para o Brasil

Nos últimos três anos, mais de 30 mil refugiados che-
garam ao Brasil, a maior parte de haitianos. Apro-
ximadamente 10 mil portavam vistos emitidos por 
embaixadas brasileiras, ou seja, grande parte entrou 
ilegalmente no Brasil. A entrada massiva de haitianos, 
com a ajuda de ‘coiotes’, se deu principalmente pela 
fronteira que separa a cidade peruana de Iñapari do 
município brasileiro de Assis Brasil, no Acre e outras 
localidades do Arco Norte. A debilidade do poder pú-
blico brasileiro em lidar com essa realidade se retra-
ta na crise que ocorreu entre os governos estaduais 
do Acre e de São Paulo. Faltam meios apropriados, in-
fraestrutura e recursos humanos especializados para 
prestar a assistência necessária aos estrangeiros que 
chegam no Brasil nessa situação. Além disso, não há 
um trabalho de conscientização da sociedade brasi-
leira e pesquisas apontam que reações racistas têm 
sido comuns contra os haitianos, bem como casos de 
trabalho escravo foram relatados à imprensa e a ór-
gãos governamentais. O Brasil, governo e sociedade, 
precisa se preparar para a nova realidade internacio-
nal que se desenha. O LABMUNDO traz uma série de 
reportagens e artigos sobre a questão.

Fontes: Carta Maior, R7, Blogosfera, ONU, Estadão, 
Globo, La vanguardia
http://www.cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FInternacional%2FA-diaspora-

-haitiana-alcanca-o-Brasil%2F6%2F30883
http://noticias.r7.com/brasil/itamaraty-tenta-acabar-com-rota-ilegal-de-imigra-
cao-de-haitianos-diz-ministro-07052014
http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2014/05/11/
em-3-anos-pais-recebeu-mais-de-30-mil-haitianos-66-trazidos-por-coiotes/
http://www.onu.org.br/em-2013-numero-de-pedidos-de-refugio-no-brasil-foi-
seis-vezes-maior-do-que-em-2012/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,acre-deporta-para-sao-paulo-
400-refugiados-do-haiti,1157704,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,por-causa-de-isolamento-gover-
no-do-acre-desativa-abrigo-de-haitianos,1151451,0.htm
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/brasil-tem-hoje-52-mil-refugia-
dos-de-79-nacionalidades-diferentes.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140508/54406716049/la-inmigracion-afri-
cana-en-brasil-aumenta-treinta-veces-entre-2000-y-2012.html
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RESUMO DE PESQUISA

Título: A transformação dos direitos humanos: ques-
tionando a sua universalidade a partir da especifica-
ção dos direitos
Autora: Danielle Costa da Silva (Doutoranda e Mestre 
em Ciência Política IESP/UERJ)

A compreensão dos direitos humanos considerados 
como universais variam ao longo da história, uma vez 
que as necessidades dos homens e os fatores políti-
co, econômico, social e cultural também mudam. O 
argumento da presente dissertação consiste em des-
tacar a variabilidade da dimensão universal dos direi-
tos dos homens por meio da teoria política, social e 
das relações internacionais, abordando questões tais 
como a construção do padrão dos direitos humanos 
na teoria política, sua institucionalização no plano in-
ternacional, a transformação dos tipos de direitos que 
são considerados como universais, para quem eles 
são estendidos e a quem seu acesso é restrito. O obje-
tivo é discutir sobre a variabilidade do caráter univer-
sal dos direitos humanos como valores, focando na 
questão das reivindicações de direitos específicos a 
serem considerados no escopo dos direitos humanos. 
 Palavras Chave:  direitos humanos, universalidade, 
igualdade, reconhecimento, direitos específicos. 
Link da dissertação: http://labmundo.org/2014/wp-content/uplo-
ads/2014/01/SILVA_danielle_mestrado.pdf

ATELIÊ DE CARTOGRAFIA LABMUNDO
Por Rubens Duarte e Magno Klein

Nesta edição do Conjuntura Labmundo, o Ateliê de 
Cartografia aborda o tema dos Haitianos no Brasil. 
Além do mapa, feito por Magno Klein, que demons-
tra a rota de entrada dos haitianos no Brasil, achamos 
importante demonstrar quem são essas pessoas que 
saem do Haiti e buscam melhores condições de vida 
no Brasil. A imagem abaixo busca responder pergun-
tas importantes que, frequentemente, são esquecidas 
pela mídia: quem são esses haitianos e onde buscam 
emprego no Brasil?
O uso da matriz para responder essas perguntas é es-
tratégico. Os círculos são proporcionais à quantidade 
de pessoas que se encaixam em determinada classi-
ficação. Portanto, a leitura da matriz funciona como 
uma tabela comum, com colunas, linhas e valores que 
representam a intercessão dessas classificações. A 
vantagem da matriz é que a leitura é imediata e mais 
simples, em comparação com uma tabela. Torna-se 
mais fácil identificar os maiores e os menores valores, 
assim como comparar classificações de mesma or-
dem de grandeza.
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HAITI

BRASIL

EQUADOR

PERU

Brasiléia (AC)

R. DOMINICANA

rumo ao 
Centro-sul 

Assis Brasil (AC) 

Tabatinga (AM)

São Paulo (SP)

PANAMÁ

Rio de 
Janeiro (RJ )

Manaus (AM)

Lima

Gasto médio 
do trajeto: 
US$ 2.912,72

Panamá 

HAITIANOS RUMO AO BRASIL

Fonte: Ministério das Relações Exteriores, 2013 Labmundo, 2014

Imigrantes acolhidos regularmente em 2011 e 2012
Grau de escolaridade

Analfabeto
Homens

Mulheres

To
tal

Homens

Mulheres

To
tal

Ensino Fundamental
incompleto

Ensino Fundamental
completo

Ensino Médio
incompleto

Ensino Médio
completo

Ensino Superior
incompleto

Ensino Superior
completo

Outros

Não informado

Total

Ocupação de nível
superior

Ocupação de nível
técnico

Ocupação técnica
na eng. civil

Ocupação no setor
alimentício/hoteleiro

Ocupação
no comércio

Ocupação em outros
setores de serviços

Agricultura

Não ocupados

Não informado

Total

Ocupação no Brasil

895

5557

35,7

Rota dos emigrantes haitianos para o Brasil

Fonte: Conselho Nacional de Imigração, 
Duval Fernandes, 2014.


