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Simpósio: 26 - DESAFIO(S) À DISCRIMINAÇÃO LEGAL E À DISCRIMINAÇÃO SOCIAL 
DE RAÇA E DE GÊNERO: UMA PROPOSTA TRANSDISCIPLINAR NECESSÁRIA 
PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: O foco desta apresentação é apresentar os resultado de pesquisa de pós-
doutoramento que investiga o impacto das corporações multinacionais no conceito de igualdade 
de gênero. De acordo com a teoria do pluralismo jurídico, co-existem, em todas as sociedades, 
dois ou mais sistemas jurídicos que não pertencem a um único “sistema" de valores. No entanto, 
até o momento é desconhecido em que medida os atores não-estatais contribuem para a 
"transformação e ruptura" de regras em sistemas legais que são inerentemente pluralistas. 
Embora o uso dos conceitos de direitos humanos tenham crescido rapidamente, há ainda uma 
grande lacuna entre a política e a prática. Quer dizer, a retórica dos direitos formais, tal como 
defendida pelos organismos internacionais de desenvolvimento, nem sempre se traduz numa 
melhora da realidade cotidiana, em particular no que diz respeito às mulheres. Isso ocorre 
porque as políticas públicas voltadas para a justiça social não têm efeito se não inseridas em 
uma cultura mais ampla de medidas políticas em prol de mudanças profundas e positivas. Neste 
sentido, esta pesquisa realizou uma análise empírica do papel exercido pelas corporações 
multinacionais no desenvolvimento e implementação do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, focando nos casos relativos ao conceito de igualdade de gênero. A pesquisa utiliza-
se de teorias de pluralismo jurídico combinadas com análises críticas do discurso para mapear 
os processos associados à transformação dos termos-chave e seus significados. Ele tenta 
entender as nuances no uso de discursos baseados em direitos humanos por multinacionais e 
sua relação com o movimento mais amplo dos direitos humanos. 
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