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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente trabalho pretende por em descrição, através da Metodologia da 

Análise Semiolinguística do Discurso, os discursos presentes no âmbito do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos do que vem a ser o Direito ao Desenvolvimento em uma 

perspectiva humanitária. O trabalho contextualiza-se a partir de três questões. A primeira diz 

respeito à impossibilidade, segundo a perspectiva de um modelo constitucional da democracia 

representativa da maioria dos Estados, do povo encontrar meios mais efetivos de participação 

contra os órgãos de governo. A segunda se refere à quase ausência de mecanismos jurídicos 

de garantia para um direito ao desenvolvimento. Finalmente, a terceira dificuldade está 

voltada para o sujeito passivo e conectada ao elemento econômico, em outras palavras, 

estamos nos referindo a substancial paralisação ao desenvolvimento que Estados estrangeiros, 

políticas comerciais desiguais e bloqueios econômicos podem acarretar, no plano 

internacional, aos países subdesenvolvidos. A doutrina de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos estabelece de maneira consensualizada que o emprego da expressão direito ao 

desenvolvimento é usado de forma generalizada e imprecisa, pois não se define um sujeito 

nem um objeto para este direito. Desta forma, para que possamos pontuar os lugares de 

produção de sentidos deste direito, sugerimos os seguintes pontos de referência: 1- as fontes 

normativas internacionais, v.g. Resolução de 4 de dezembro de 1986 da Assembleia Geral das 

Nações Unidas (A/RES/41/128), a Carta Africana de Direitos Humanos de junho de 1981 e 

Convenção Sobre a Diversidade Biológica de 1992; 2- sua natureza jurídica como direito 

coletivo; 3- as representações doutrinárias acerca de sua conceituação, como por exemplo em 

Keba M’Baya, Antônio Cançado Trindade e Bermejo Garcia e; 4- suas implicações jurídico-

políticas com os modelos de isonomia, que importam compreender aclimatações legais 

culturais das sensibilidades jurídicas presentes nos países que se comprometem a cumprir, no 

âmbito internacional e/ou constitucional,o direto ao desenvolvimento. 
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