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PNDH, CIDH/OEA, Indicadores e Defensores de DH são temas de debate 
com a SDH  
 

Como desdobramento de encontro ocorrido em outubro, redes de direitos humanos 
estiveram em audiência com a SDH no dia 8 de dezembro, com a presença da ministra, Maria 
do Rosário, e do secretário executivo, Ramais de Castro e outros diretores da Secretaria. A 
reunião teve como objetivo debater e encaminhar pautas importantes para a pasta em 2012, 
como o PNDH 3, a participação da sociedade civil no Comitê de Monitoramento, Indicadores 
em DH, o fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a atuação de 
defensores de direitos humanos.  

Sobre o PNDH 3, haverá reunião ampliada no início de fevereiro de 2012, com 
representantes de redes de direitos humanos e dos estados, para definir as ações prioritárias 
do programa a ser implementadas pelos ministérios e uma agenda que trate da implementação 
das ações do Plano, Encontro e Conferência Nacional de Direitos Humanos . Quanto ao 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a SDH concordou em dialogar com o Itamaraty, 
tendo em vista as posturas recentes do governo brasileiro (de enfraquecer as ações da 
CIDH/OEA) envolvendo a construção da usina de Belo Monte. Por fim, haverá agenda com a 
secretaria em 2012 para encontrar alternativas aos problemas enfrentados pelo Programa de 
Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que além de ampliar o número de estados 
atendidos, deverá ainda potencializar a atuação dos que já estão em funcionamento. 

Frente ao quadro de criminalização das organizações da sociedade civil, houve diálogo com 
a ministra sobre a possibilidade de existir um fundo público para financiar a atuação da 
sociedade civil brasileira. A existência desse fundo garantiria maior transparência no repasse 
de recursos e maior autonomia para atuação das organizações. A Secretaria afirmou apoiar a 
idéia e que o debate será retomado em breve.  
 
PLATAFORMA DHESCA BRASIL 
 
Dhesca Brasil encaminha contribuição a Revisão Peri ódica da ONU 
 

A cada quatro anos, enquanto membro da ONU, o Brasil submete-se a Revisão Periódica 
Universal, realizada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. O objetivo do mecanismo é 
avaliar o cumprimento por parte dos Estados das obrigações e compromissos assumidos em 
matéria de direitos humanos. 

Para a avaliação, que ocorrerá em junho de 2012, diversas organizações encaminharam 
denúncias as subcomissões da ONU, entre elas a Plataforma Dhesca Brasil. A Rede elaborou 
documento a partir dos relatórios produzidos pelas Relatorias de Direitos Humanos desde 2008 
e da atuação política da rede. A contribuição foi organizada em eixos: políticas públicas de raça 
e gênero (mulheres em privação da liberdade e educação nas prisões brasileiras, intolerância 
religiosa nas escolas), modelo de desenvolvimento, megaeventos e direitos humanos, PNDH 3, 
indicadores e defensores de direitos humanos. Leia no site o documento da Dhesca.  
 
Plataforma de Dhesca e Ação Educativa lançam public ação atualizada sobre Direito à 
Educação 
 
O livreto sobre Direito Humano à Educação foi reeditado e lançado durante evento em São 
Paulo (leia abaixo). O material compõe a coleção “Cartilhas de Direitos Humanos”, iniciada pela 
Dhesca Brasil em 2009, com publicações nos temas de trabalho das Relatorias de Direitos 



Humanos. Através de uma parceria com UNESCO e Fundação Ford, e apoio da ICCO e EED, 
foi possível reeditar o material sobre educação, que já está disponível pela internet. Leia o 
material.  
 
Seminário Direito à Educação e Acesso à Justiça 

 
O seminário Direito à Educação e Acesso à Justiça, realizado no dia 12 de dezembro, debateu 
a exigibilidade do direito à educação frente ao desafio do modelo de desenvolvimento. De 
acordo com Salomão Ximenes, do Ação na Justiça, o seminário  serviu ainda para mobilizar e 
fortalecer o diálogo entre a Ação Educativa, Plataforma Dhesca-Brasil, o campo acadêmico, o 
sistema de Justiça e os movimentos sociais.  

Sérgio Haddad, da Ação Educativa, analisou como as diferentes acepções de 
desenvolvimento se refletem diretamente no projeto educacional do país e Darci Frigo, membro 
da coordenação da Plataforma Dhesca, relatou o trabalho da rede no enfrentamento às graves 
violações aos direitos humanos das populações, principalmente em decorrência dos grandes 
projetos energéticos, das remoções provocadas pelos megaeventos esportivos e pelo 
agronegócio exportador. Já Denise Carreira apresentou um balanço dos últimos mandatos da 
Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação, da qual é a atual relatora, abordando a 
relação dos temas educação e violência armada, educação de pessoas privadas de liberdade, 
educação e racismo, intolerância religiosa, entres outros, com a visão instrumental de 
desenvolvimento educacional difundida hoje em dia. Leia mais.  
 
RELATORIAS: 
 
EDUCAÇÃO  
 
Relatoria apresenta recomendações à Procuradoria Fe deral 
 

Com o tema “Direito das mulheres à não discriminação racial e de gênero: comunicação e 
educação”, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) realizou em Brasília, no dia 
7 de dezembro, uma audiência pública com a participação de diversas organizações da 
sociedade civil para debater gênero e raça. Coordenado pela procuradora federal dos Direitos 
do Cidadão, Gilda Carvalho, o evento contou com a apresentação de painéis sobre o combate 
a discriminação de raça e gênero às mulheres, com participação de Denise Carreira, Relatora 
do Direito Humano à Educação da Plataforma Dhesca-Brasil. 

“O destaque da apresentação foi para o conjunto de recomendações que apresentamos à 
Procuradora Federal Gilda Carvalho, visando que a PFDC exerça um papel importante na 
agenda de promoção da igualdade de gênero e raça na educação”, informou Denise, que 
também coordena a área de Educação da Ação Educativa. Leia mais. 
 
Boas festas e um ótimo 2012 
 
Chegamos ao final de 2011 com muitas ações concluídas, mas ainda com muitos desafios 
intermitentes no horizonte de direitos humanos. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas 
que estiveram conosco nesta caminhada e que acreditaram no companheirismo como 
estratégia principal de atuação. Que todos e todas tenham boas festas, um bom descanso para 
que tenhamos um 2012 com muitas alegrias.  
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