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Simpósio: 33 - DIREITOS HUMANOS, TRANSNORMATIVIDADE E PAZ 
 
RESUMO: A pesquisa apresenta uma análise do Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo 
San Salvador) e as recomendações da ONUHabitat – Agenda 2030, no que se refere a proteção 
dos direitos humanos, no âmbito urbano, a fim de identificar e reduzir os efeitos negativos do 
processo de globalização sobre as mesmas. Desse modo, objetiva-se, primeiramente analisar as 
implicações da nova ordem mundial, da sociedade globalizada e, num segundo momento a 
transnormatividade e sua importância para o debate e defesa dos direitos humanos, com 
destaque as normas e acordos internacionais de Direitos Humanos, no âmbito das cidades, 
referentes a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A relevância social do trabalho está na 
possibilidade de uma melhor compreensão do meio em que vive-se, pois a população localiza-
se predominantemente nas cidades e, orientar as políticas públicas locais na tomada de decisão. 
O trabalho é desenvolvido por meio do emprego do método de abordagem hipotético-dedutivo, 
aliado a técnica de pesquisa bibliográfica e interpretação sociológica. Inicia-se pela análise da 
globalização enquanto fenômeno determinante de uma nova ordem mundial, suas 
características, paradoxos e efeitos negativos em relação as cidades. A partir dos anos de 1990, 
a globalização, passa a ter uma maior interrelação entre os países nos campos social, político, 
econômico, cultural, etc. Nesse sentido, trabalha-se as noções de cidade na atual sociedade 
global, a funcionalidade de transcender regras e normas entre os Estados-Nações, no sentido de 
buscar um melhor resultado para resolução de conflitos locais do urbano. Na sequência, acercar-
se a respeito dos documentos internacionais e suas determinações para a proteção dos direitos 
humanos e a melhoria das condições de vida nas cidades, observando-se as proposições da 
Agenda da ONUHabitat 2030, para redução das mazelas oriundas do processo de globalização, 
em especial da globalização econômica. De tal modo, conclui que os efeitos negativos do 
processo da globalização econômica são, entre outros, o aumento das desigualdades sociais, da 
pobreza e da mercantilização dos espaços urbanos. Afirma a importância dos documentos 
internacionais de direitos humanos para a melhoria das condições de vida nas cidades. Isto 
porque, os efeitos da globalização fazem parte da preocupação da comunidade internacional, 
ensejando a elaboração e revisão de documentos que buscam atenuar, para as nações em 
desenvolvimento, os efeitos perversos do processo de globalização. Por fim, afirma-se que a 
adoção dos conteúdos da Agenda ONUHabitat 2030, deve ser feita com cautela, levando-se em 
conta as características locais, para tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis, como propõe a ONU por meio da referida Agenda. No 
entanto, há a possibilidade de adoção de algumas das ideias propostas pela Agenda 2030, como 
por exemplo o planejamento urbano local, por meio da revisão ou criação de leis locais que 
instituem o planejamento urbano, a regularização dos assentamentos precários/informais, o 
fornecimento de serviços básicos urbanos, o desenvolvimento econômico local e o incentivo à 
participação cidadã, com o escopo de auxiliar o Poder Público local, na melhoria da qualidade 
de vida urbana. 
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