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RESUMO 
 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa que analisa o 
desenvolvimento das políticas públicas de direitos humanos no 
Brasil pela via dos Centros de Referencia em Direitos 
Humanos, analisando especificamente a experiência de Cuiabá 
MT. Nesta perspectiva abordamos os principais entraves para 
efetivação dessas políticas, com enfoque nos resultados que 
identificam a demanda espontânea desta instituição. Assim 
como de que forma a questão racial aparece na agenda das 
políticas públicas de direitos humanos, a partir da experiência 
do CRDH. Ainda sem relação com Centro de Referência em 
Direitos Humanos foi abordada a situação dos refugiados 
haitianos pela urgência da temática. 
  
Palavras-chave: Direitos Humanos. Políticas Públicas. 
Questão Racial. Refugiados. 
 
ABSTRACT 

 
This paper is the result of a research that analyzes the 
development of public policies on human rights in Brazil by way 
of Human Rights Reference Centers, specifically analyzing the 
experience of Cuiabá MT. Then we discuss the main obstacles 
to actualize this policies, detaching the results that identify the 
spontaneous demand of this institution. We also discuss how 
the Racial Issue appears on the publics policies agenda of 
human rights, from the CRDH’s experience. Although it’s still 
not a demand to the institution we discourse the situation of 
Haitian refugees by the urgency of the issue. 
 
Keywords: Human Rights. Publics Policies. Racial Issue. 
Refugees.
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta os resultados da pesquisa que teve como objetivo 

analisar as demandas e as possibilidades das políticas públicas de direitos humanos na 

materialização destes direitos, tendo como lócus o Centro de Referência em Direitos 

Humanos de Cuiabá-MT. Através da atuação desta instituição buscou-se compreender 

como e quais demandas o Estado tem priorizado responder ao conjunto dos direitos 

humanos nos marcos legais existentes.  

Os direitos humanos entraram na agenda política brasileira no contexto das lutas 

contra a ditadura militar. Através das mobilizações pela Anistia política, surgiram as 

primeiras legislações influenciadas pelos direitos humanos. Após este intenso processo, 

esta temática volta a ser discutida em âmbito jurídico na construção da Constituição Federal 

de 1988 que positivou os direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro como direitos 

fundamentais da pessoa humana.  

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que as políticas de direitos humanos no 

Brasil, de maneira paradoxal, surgiram em meio às tendências neoliberais dos anos de 

1990, um momento em que os direitos sociais estavam fortemente ameaçados no país, 

dada as severas privatizações dos serviços públicos. Conforme indica Almeida (2007, p. 21), 

“a história, inclusive a brasileira, indica que os governos autoritários podem promover 

direitos sociais, enquanto outros, de base inquestionavelmente democrática, podem 

fragilizar ou reduzir esses direitos, pela implementação de políticas econômicas neoliberais”. 

Na contramão do desmonte das políticas sociais ocasionado pelo neoliberalismo, o 

governo FHC atende as pressões internacionais e lança em 1996 a primeira versão do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) vinculado a Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos do Ministério da Justiça (SEDH/MJ) na época. Almeida (2004) destaca 

que o PNDH foi instituído sem que houvesse uma política de direitos humanos no país. Esta 

primeira versão do PNDH tinha como centralidade os direitos civis e sua implantação, não 

significou um compromisso com a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos.  

Os direitos sociais, econômicos e sociais só foram incorporados na segunda versão do 

PNDH em 2002. 

 Freire (2013) sublinha que foi em decorrência das reivindicações dos movimentos 

pró-direitos humanos na IV Conferência Nacional de Direitos Humanos que o segundo 

PNDH passou a incorporar os direitos sociais e culturais.  

 Em dezembro de 2009 foi promulgada a terceira versão do PNDH, através do 

decreto 7.037 no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta versão do 

programa foi e ainda é fortemente atacada pela mídia e os setores conservadores da 



 

 

                  

sociedade por apresentar questões fundamentais para aqueles e aquelas que atuam na luta 

em defesa dos direitos humanos. Entretanto, o Estado tem respondido as exigências dos 

grupos reacionários e procurado fazer alterações no documento, frente a isso movimentos 

sociais se manifestaram repudiando veemente o possível retrocesso em debates como 

descriminalização do aborto, revisão da lei da anistia e reconhecimento da livre orientação 

sexual.   

 

A experiência do Centro de Referência em Direitos Humanos de Cuiabá - MT 

 

 É neste contexto de acirramento das contradições sociais, de perdas de direitos 

sociais e sinais de retrocessos que surgiu o Centro de Referência em Direitos Humanos de 

Cuiabá–MT (CRDH). De acordo com o Relatório de Atividades do CRDH (2013), a 

instituição surgiu em 2007 a partir de uma iniciativa do Governo Federal através da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça 

e Segurança Pública (SEJUSP/MT) para fomentar as prerrogativas do programa federal 

Brasil Sem Homofobia, Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas Gays Bissexuais Travestis, transexuais e transgêneros (LGBT) e Programa 

Nacional de Direitos Humanos-3. 

 Após quatro anos de atuação prioritária na área dos direitos LGBT, a instituição 

passou por uma mudança de nomenclatura e estrutura física no final do ano de 2011. Esta 

alteração ocorreu em 19 de Dezembro de 2011 e através do Decreto Estadual 907. A 

instituição que atualmente é vinculada a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato 

Grosso (SEJUDH/MT) passou a estender seus atendimentos a todos os grupos sociais 

vulneráveis.  

 O CRDH vem atuando desde a sua primeira configuração com atividades educativas 

através de palestras e capacitações, buscando fomentar a educação em direitos humanos. 

A instituição desenvolve o importante papel de reivindicar direitos humanos no Estado de 

Mato Grosso, principalmente na capital, atuando como um articulador da população usuária 

com as demais instituições de serviços públicos. No entanto, muitas vezes a população 

usuária dos serviços do CRDH depara-se com muitas barreiras para ter seus direitos 

assegurados devido aos entraves que encontram na no atendimento nas políticas públicas.  

 Isto ocorre porque o CRDH pretende atuar, principalmente, como articulador da rede 

de serviços sociais públicos, através de encaminhamentos e acompanhamentos. Se propõe 

também a fazer alinhamentos institucionais dos serviços públicos para solucionar as 

demandas que chegam à instituição. 



 

 

                  

 A pesquisa realizada nos documentos técnicos e oficiais da instituição do ano de 

2013 revelou que a população usuária tem procurado o CRDH para denunciar violações de 

direitos humanos de todas as dimensões. A referida pesquisa analisou 20% do total dos 

atendimentos que chegaram àquela instituição por demanda espontânea, isto é, dos 

atendimentos que surgiram através da busca direta da população usuária e que não chegam 

à instituição por meio de encaminhamentos dos serviços públicos sociais.  

Esta pesquisa também revelou que para a população usuária dos serviços do CRDH, 

os direitos humanos vão desde o direito a auto realização humana, expressão, trans-

formação (direitos civis), como é o caso das demandas trazidas pelas transexuais femininas, 

passam pelo direito a saúde (direito social) e vão até as questões relacionadas à moradia.   

 Em síntese compreendemos através desta pesquisa que o Centro de Referência em 

Direitos Humanos é um espaço de possibilidade de materialização dos direitos humanos dos 

grupos sociais vulneráveis sendo, portanto, uma conquista dos movimentos pró-direitos 

humanos.  

 O CRDH no seu curto período de existência vem buscando sua vocação de politica 

pública, ainda definindo sua atuação e papel de referencia frente ás violações de direitos 

humanos e em compasso com as demais políticas públicas.  

Entretanto, é preciso considerar também que as políticas públicas de direitos 

humanos, a exemplo do CRDH, se dão em meio à totalidade do movimento histórico da 

realidade, ou seja, são diretamente influenciadas pelas políticas neoliberais que tem 

provocado o processo de terceirização dos serviços públicos sociais e a consequente 

desresponsabilização do Estado. Portanto, a conjuntura política atual dificulta o 

desenvolvimento das políticas públicas de direitos humanos de maneira universal.  

 

A Questão Racial e Direitos Humanos: Um Debate Necessário 

 

Com efeito, o CRDH oferece muitas possibilidades de atendimento à demandas com 

alcance e amplitude no leque de especificidades dos direitos humanos e do que poderia ser 

violação destes, entretanto, nos chamou atenção a “relativa” invisibilidade da Questão 

Racial, fato que nos levou a pesquisar o envolvimento do CRDH com a Questão Racial no 

ano de 2013.  

A Questão Racial definida como um conjunto de violações de direitos diretamente 

relacionados à população negra, materializados em racismo, preconceito e discriminação, 

que se desdobram em desigualdades raciais, sociais e econômicas. Contudo, a identificação 

deste conjunto de violações de direitos padece da invisibilidade que permeia este objeto. 

Isto ocorre porque no Brasil ainda persiste a autoimagem de um país que vivencia uma 



 

 

                  

democracia racial, na qual perdura a noção de que no Brasil não existe racismo, nem 

desigualdades raciais e todas as raças convivem harmoniosamente.  

A Questão Racial tem notadamente raízes históricas que existem desde os tempos 

da escravidão e persistem na contemporaneidade. Quando pensamos nos direitos humanos 

da população negra, temos que considerar que estamos falando de uma população que 

historicamente teve seus direitos expropriados. Durante o período da escravidão, a 

população negra sequer era reconhecida enquanto humana, e no período seguinte a 

abolição, seguiram-se outros entraves que tem cerceado os direitos humanos deste 

segmento.  

A população negra teve seus direitos humanos negados quando foram retirados do 

continente africano e escravizados no Brasil. Desde então, este segmento teve que lutar 

para ter sua humanidade reconhecida novamente.  

Como demonstra a história, a abolição não foi capaz de libertar a população negra 

do racismo, do preconceito e da discriminação, tampouco conseguiu tira-la da 

subalternidade. Nesta direção, é fundamental discutir a Questão Racial na perspectiva dos 

Direitos Humanos a fim de devolver à população negra a humanidade que há muito tempo 

vem sendo negada.  

De acordo com Theodoro (2013), nossa sociedade tem convivido histórica e 

estruturalmente com o racismo “Como ideologia que diferencia e hierarquiza os indivíduos 

em função de sua aparência, o racismo molda uma sociedade que se assenta na existência 

e naturalização da desigualdade e dela faz uma base especifica de apoio e funcionamento”.  

A vasta literatura sobre o tema avalia que o mito da democracia racial tem 

historicamente obstruído a discussão sobre as relações raciais no Brasil. Este é um fato que 

pode ter influenciado a pouca incidência de casos diretamente relacionados à Questão 

Racial encontrados na pesquisa.  

A pesquisa identificou que apenas 1,35% dos casos atendidos pelo CRDH naquele 

ano estavam relacionados com essa Questão. A análise dos dados evidenciou que o 

racismo em suas variadas formas ainda faz parte do cotidiano da população negra, seja 

através do preconceito (que é a discriminação indireta) ou da discriminação direta. 

Ainda que o CRDH represente um caminho nesta direção, é preciso que iniciativas 

como essa sejam levadas para os municípios também, e não só nas capitais, possibilitando 

que mais pessoas acessem seus direitos. 

  

Direitos Humanos e Refugiados Haitianos - Novos Desafios  

 



 

 

                  

O conceito de direitos humanos aponta para uma pluralidade de significados, e 

possibilidades de acesso aos direitos pelos os grupos vulneráveis. Mesmo que o grande 

número de refugiados haitianos ainda não seja uma demanda efetiva desta instituição, muito 

provavelmente logo será. A presença deste contingente atraído para Cuiabá MT com a 

chamada de possibilidade de emprego e renda, passar a existir como demanda quando 

estas promessas não se revelam na realidade enfrentada cotidianamente. 

Os imigrantes forçados haitianos após atravessar as fronteiras são acolhidos pela 

Pastoral do Imigrante ligados as Caritas Arquidiocesana que por sua vez compõem o órgão 

colegiado responsável pela regulamentação da solicitação de refugio no país. 

  O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) é o órgão colegiado, vinculado 

ao Ministério da Justiça, que reúne segmentos representativos da área governamental, da 

Sociedade Civil e das Nações Unidas essa instituição nasce para atender as diretrizes da I 

Politica de Direitos Humanos do Brasil que tinha como principal diretriz o amparo aos 

refugiados. 

Deste modo os refugiados passam a ser amparados pelas políticas públicas de 

direitos humanos que conceituam como grupos vulneráveis o conjunto de pessoas, ligadas 

por ocorrências de violação de direitos humanos de caráter provisório, o qual não possui 

meios de sair dessa situação, sendo seus direitos feridos e invisíveis aos olhos da 

sociedade e do poder público. Exemplificando: idosos, mulheres, crianças, refugiados, entre 

outras coletividades de sujeitos que tem seus direitos humanos continuamente violados. 

 Deste modo a primeira versão da politica de direitos humanos foi pautada na 

regulamentação do refugio no país. Não havia no PNDH-1 mecanismos de incorporação das 

propostas de ação previstas que contasse com o orçamento do Estado brasileiro assim o 

desenvolvimento da politica ocorreu no plano moral e educador. Com esta apresentação a 

PNDH-1 foi direcionada para a promoção do país no cenário internacional. 

Neste horizonte, os refugiados haitianos que começaram a integrar os espaços 

urbanos de Cuiabá passam a ser amparados pela Pastoral do Imigrante que entre o 

acolhimento exerce o papel de integração no mercado de trabalho. Tendo como principal 

empregador a construção civil. Esse fato acabou por despertar nosso interesse em conhecer 

essa demanda que se coloca como emergente tanto para o tema dos direitos humanos no 

Brasil, quanto para o desenvolvimento das politicas publicas de direitos humanos. 

Ainda que esta não seja (ainda) uma demanda do CRDH, que não haja aproximação 

com esses sujeitos, foi através do conhecimento das políticas públicas de direitos humanos 

que suscitou a necessidade de conhecer e investigar este fenômeno que os apresenta como 

os vulneráveis entre os vulneráveis.  

 



 

 

                  

 Os refugiados são os “vulneráveis entre os vulneráveis”. Porque Não se 
deslocam por vontade própria, são compelidos ou constrangidos a tal. 
Homens, mulheres e crianças são obrigados a deixar sua pátria por fundado 
temor de perseguição, seja por motivos de raça, religião, nacionalidade ou 
opinião, seja pela própria violação de direitos humanos e falta de proteção 
do seu Estado. (MILESI, 2012.p.24) 

 

Podemos ressaltar ainda que escolhemos estudar os refugiados por serem pessoas 

que tiveram de deixar sua casa, sua família, sua história, seus bens, sua pátria, e que não 

lhes restaram alternativas a não ser refugiarem-se em outros locais.  

Além disso, a proteção ao refugiado vem se destacando como um urgente campo de 

atuação do Estado na defesa e proteção de direitos humanos . Nesse sentido, o que 

devemos ter é a compreensão de que os refugiados e as refugiadas tem direitos de 

restituírem suas vidas, sua dignidade, em um ambiente seguro. No entanto, a sociedade 

ainda não conhece o refugiado e produz imaginários diferentes da realidade, reproduzindo 

assim preconceitos e estigmas. Tais percepções negativas sobre os refugiados interferem 

na sua integração no país de acolhida. 

Nesse sentido, o que pudemos compreender é que há muito a ser realizado ainda 

pelos refugiados haitianos na cidade de Cuiabá principalmente no que tange seu 

repatriamento. Os refugiados haitianos que vivem em Cuiabá se encontram a margem da 

linha da pobreza, muitas vezes vivenciando situações similares àquelas que os fizeram 

deixar seu país de origem. 

No Brasil a politica nacional de direitos humanos tem se desenvolvido de forma 

fragmentada priorizando grupos vulneráveis, com ações compensatórias, que não garantem 

a dignidade da pessoa humana. O Direito de Refugiados converteu-se num ramo de 

crescente importância no Direito Internacional, que se encontra com autonomia própria entre 

o campo dos Direitos Humanos e o do Direito Humanitário em geral. O Brasil foi o primeiro 

país da América Latina a elaborar uma legislação especifica para refugiados tendo o 

principio as diretivas ético-políticas da PNDH. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos humanos no Brasil percorreram um longo caminho até chegarem à 

positivação na Constituição Federal de 1988 como direitos fundamentais, e posteriormente, 

a construção de Programas Nacionais de Direitos Humanos que colocaram este debate com 

estatuto de Políticas Públicas no cenário nacional.  



 

 

                  

A via dos Centros de Referencia em Direitos Humanos, como possibilidade de 

materialização do atendimento dos que tiveram seus direitos humanos violados é uma 

inovação e um avanço civilizatório.   

Contudo, o que se revelou na pesquisa é uma experiência inicial que ainda enfrenta 

dificuldades de diversas ordens. A primeira delas, e talvez a não mais importante, é a 

dificuldade das pessoas compreenderam o que são violações de direitos humanos, no que 

consiste esta violação na vivência cotidiana.  

A segunda se inscreve na dificuldade de compreender a função do Centro de 

Referencia em Direitos Humanos, que só funciona durante a semana e em horário 

comercial, engessando assim a possibilidade de atendimento de demandas urgentes. Como 

também a impossibilidade de algo como uma busca ativa de demandas latentes no domínio 

da cidade. 

Adiciona-se a estas dificuldades a existência de uma rede, que verdadeiramente 

funcione, no atendimento às necessidades apresentadas. O que no horizonte parece bem 

difícil, considerando que nem conseguem atender suas próprias demandas a contento.   

Nesta direção analisamos, em um primeiro momento, as principais demandas de 

direitos humanos colocadas ao Estado e como o mesmo têm respondido essas demandas.  

Para além destas demandas inserimos a discussão de demandas latentes tais como  

a Questão Racial e a situação dos Refugiados Haitianos na cidade de Cuiabá-MT, para 

pensar como estes debates que estão diretamente presentes na discussão dos direitos 

humanos em âmbito internacional, através de tratados e planos têm tido visibilidade 

incipiente no sentido prático, o que os deixa à mercê da própria sorte.  
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