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Simpósio: 36 - OS DIREITOS HUMANOS E A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO DO 
TRABALHO 

 
RESUMO: A temática deste trabalho está centrada na edição de texto de uma declaração de 
direitos para camponeses. A ideia de editar tal texto com base na Declaração Universal de 
Direitos Humanos advém da pluralidade sobre a qual foi editada esta última, sendo seu projeto 
elaborado por representantes de diversas origens jurídicas e culturais de diferentes regiões do 
mundo, culminando na proteção universal dos direitos humanos; destarte, tal declaração aborda 
questões gerais de trabalho, mas uma declaração que trata sobre o assunto, direta e 
pontualmente, resultaria em melhores resultados. Nesta esteira, a Via Campesina ingressou no 
Conselho da ONU, apresentando o pedido de uma declaração que visava consagrar direitos 
básicos aos camponeses, tais como: direito aos recursos naturais; direito à alimentação; direito 
à biodiversidade, entre outros. Tal declaração é a “declaração dos direitos dos camponeses e 
outras pessoas que trabalham no meio rural”. Houve um grande avanço em 2017 neste sentido, 
entretanto, os debates não se converteram na declaração que fora visada, até o presente 
momento. Por este motivo, a hipótese levantada pelo presente texto consiste na ideia de que a 
edição dessa declaração traria a proteção abrangente e efetiva deste universo de pessoas (os 
camponeses). Para tanto, a testagem será realizada com: descrição do conteúdo e sistemas do 
projeto da declaração; e verificação da compatibilidade e abrangência deste texto com os 
padrões e conteúdos de Direitos Humanos já existentes. Enquanto, como embasamento teórico, 
utilizar-se-á: o projeto da Declaração de Direito dos Camponeses; bibliografia sobre Direitos 
Humanos Sociais (DHS); periódicos e outros documentos legislados de Direitos Fundamentais 
e Direitos Humanos. Metodologicamente, ainda, utilizar-se-á de comparação com a experiência 
europeia para aproximação prática. O objetivo pretendido com a pesquisa consiste na 
demonstração de como a Declaração de Direitos Humanos dos Camponeses traria uma mudança 
paradigmática que transformaria a vida dos trabalhadores do campo, assemelhando-a a dos 
trabalhadores urbanos, bem como alteraria os métodos de produção no campo. Por sua vez, um 
resultado já cooptado é de que a presente pesquisa auxilia a esclarecer certos pontos obscuros 
no debate como, a título elucidativo, a singular importância para a melhora de vida desse 
universo de pessoas que tal declaração trará. Ademais, haverá uma melhor proteção garantida 
contra grandes complexos industriais que lucram com a falta de garantias para este setor, 
convertendo-se, nesse momento, em um avanço nas qualidades de trabalho dos camponeses. 
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