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Ementa  
 
A disciplina apresentada refere-se à proteção dos direitos humanos no o sistema global, analisando 
os instrumentos internacionais de direitos humanos aprovados e adotados pela Organização das 
Nações Unidas, como: a Carta Internacional dos Direitos Humanos, constituída pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e os Pactos Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seus Protocolos Adicionais, documentos 
estes que apresentam a aplicabilidade e eficácia dos Direitos humanos sobre os direitos das 
liberdades, da igualdade e da solidariedade.  Relevante é abordarmos o Sistema Especial de Proteção 
dos Direitos Humanos, o qual estabelece proteção específica à certos grupos denominados minorias 
ou grupos vulneráveis. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, prevê que: Todas pessoas 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos, assim, tantos os instrumento internacionais de 
proteção dos direitos humanos, como, os instrumentos jurídicos internos de cada país, disciplinam 
que: todos são iguais.  A igualdade descrita nos instrumentos internacionais, bem como, nos 
instrumentos do ordenamento jurídico interno de cada país, é denominada igualdade formal. Porém, 
temos a denominada igualdade material, cuja natureza é fática, o que não apresenta a igualdade 
como um todo, ou seja, trata-se de uma igualdade relativa, no qual nem todos são iguais 
materialmente, necessitando assim, de uma proteção específica, motivo pelo qual, as Nações Unidas 
adotou um sistema especial de direitos humanos.  Sendo assim, o Sistema Especial de Proteção dos 
Direitos Humanos dá-se pelo critério de igualdade material em razão de gênero, orientação sexual, 
idade, etnia-raça, pessoa com deficiência e demais grupos, adotando Convenções Específicas de 
Proteção dos Direitos Humanos, as quais são objeto de estudo e análise na presente disciplina, como: 
a Convenção sobre a Eliminação de Toda a Forma de Discriminação contra a Mulher e a Convenção 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, bem como a análise de mais 
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instrumentos de proteção tanto do âmbito internacional como do interno através de políticas 
públicas e ações afirmativas implementadas pelo Estado Brasileiro. 
 
Objetivos  
A disciplina conterá em seu programa o estudo e análise sobre as diversas formas de discriminações 
raciais e de gênero, bem como as discriminações múltiplas e a interseccionalidade das mulheres 
negras e mulheres transexuais.  Uma análise e estudo sobre a interseccionalidade, desmistificando o 
conceito de um feminismo global e hemogênico, como sendo diretriz única e igualitária para todas as 
mulheres independente de sua raça-etnia, condição social e da sexualidade. O objetivo específico da 
disciplina em pauta versa sobre o estudo das diversas formas de discriminação racial, a qual se 
fundamenta na distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tenha por objeto ou no resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício em um mesmo plano em igualdade de condições, conforme fundamenta a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Um estudo com maior ênfase sobre 
a eficácia das políticas públicas e políticas de ações afirmativas promovidas pelo Estado Brasileiro 
com base na discriminação positiva prevista na mencionada Convenção.  Da mesma forma a análise e 
estudo sobre as discriminações contra as mulheres, em todas as áreas seja na relação familiar, na 
relação de trabalho, no exercício de seus direitos civis e políticos, fundamentada na Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Uma análise da perspectiva 
histórica da luta das mulheres para o alcance de igualdade de oportunidades.  A intersecção 
existente entre os direitos das mulheres e o alcance às mulheres negras e transexuais, cuja análise 
será fundamentada pela interseccionalidade existente. As questões de gênero e as violências 
sofridas, a discriminação no mercado de trabalho, bem como, as políticas de ações afirmativas e ou 
discriminação positivas implementadas pelo Estado.  Os Protocolos Adicionais às Convenções 
mencionadas e a possibilidade de denunciar os Estados por violações de Direitos Humanos serão 
também, objeto de análise e estudo, constante no conteúdo programático da disciplina.   Análises e 
comentários sobre as sentenças internacionais (Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos 
Humanos) e nacionais correspondentes às questões gênero – raça. 
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