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Título do projeto:  

Cooperação Internacional, Esfera Pública e Mediações 
Transnacionais: Desenvolvimento Sustentável e Povos Indígenas no 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos

Descrição:

Esta pesquisa analisa os processos de cooperação internacional à luz do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) nas agendas ambiental e dos povos 

indígenas. A partir dos anos 1990, o SIDH torna-se palco para a resolução de novos 

conflitos, marcados por pautas identitárias e de direitos difusos, que provocam 

alterações nos processos político-jurídico do Sistema e nas relações transnacionais 

envolvidas. Trata-se de demandas complexas, caracterizadas por tensões culturais e de 

modelos de desenvolvimento que desafiam os pressupostos universais dos direitos 

humanos, bem como a relação entre os atores demandantes e os Estados. Os órgãos 

centrais do SIDH, a Comissão e Corte, podem ser compreendidos como mediadores 

qualificados de conflitos, no contexto de uma esfera pública regional adensada pela 

participação de uma diversidade de atores, de redes de movimentos sociais e de 

advocacy a entidades subnacionais e ONGs locais. Nesse processo, estão em disputa 

não apenas interesses, mas visões de mundo distintas, colocando a Comissão e a Corte 

num espaço de negociação e ressignificação constantes. Em paralelo, esses atores 

também estão envolvidos em outras arenas discursivas, no plano global, contribuindo 

para a priorização de suas agendas e a institucionalização de espaços de tratamento de 

suas questões. A pesquisa tem como objetivo analisar as possibilidades e limites da 

capacidade de mediações transnacionais do SIDH, com foco na agenda de 

desenvolvimento sustentável e dos povos indígenas e sua interface de gênero, 

privilegiando as mulheres indígenas. A partir do referencial de autores da teoria crítica, 

visa explorar possibilidades de compatibilizar tensões teóricas de fundo, como as que se 

estabelecem entre perspectivas cosmopolitas e soberania ou entre dimensões 

universalizantes e particularidades culturais.



Situação: Em andamento;

Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2); Mestrado acadêmico: (2).

Integrantes: Denise Cristina Vitale Ramos Mendes – Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – 

Bolsa.

Número de produções C, T & A: 9
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