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TEMÁTICA: “DIREITO DA MINORIAS E DOS GRUPOS VULNERÁVEIS” 

 

Título da Disciplina: “IGUALDADE MATERIAL DAS MINORIAS E DOS GRUPOS 

VULNERÁVEIS E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: ÊNFASE NOS 

CRITÉRIOS DE GÊNERO, RAÇA ETNIA E MIGRAÇÃO FORÇADA”. 
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Departamento: DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - 

VI 

Faculdade: DIREITO 

Créditos: 03 (três) Carga horária: 54 horas Semestre/Ano: 2º/2022 

Tipo de atividade: teórica Modalidade de ensino: online 

 

I. EMENTA  

  A disciplina apresentada refere-se à proteção dos direitos humanos no sistema global, 

analisando os instrumentos internacionais de combate ao racismo, 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 instrumentos 

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 
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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 

instrumentos de proteção tanto do âmbito internacional como do interno através de políticas 

públicas e ações afirmativas implementadas pelo Estado Brasileiro em relação as “minorias ou 

grupos vulneráveis”. 

 

II. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

 

 OBJETIVO GERAL: 

  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. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

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 

http://www.pucsp.br/


Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Pró-Reitoria de Graduação 

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 
http://www.pucsp.br 

 

 

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 pelos critérios 

étnico/racial, sexo e classe, 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 o recente instrumento de proteção de direitos humanos de 

combate ao racismo do Sistema Regional Interamericano de Direitos Humanos, qual seja, 

Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 

Xenofobia e discriminações correlatas, bem como, as sentenças internacionais (Sistemas 

Regionais de Proteção dos Direitos Humanos) e nacionais correspondentes às questões gênero – 

raça. 

III. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (com previsão do que será trabalhado em cada 

semana de aula)  

1. Sistema Especial de Proteção dos Direitos Humanos: Direito de Igualdade Material e os direitos 

das minorias ou grupos vulneráveis. 

1.2. Análise da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial: Efeitos 

da Convenção, natureza jurídica, discriminação positiva; 

1.3. Breve Relato Histórico da Desigualdade Racial no Brasil; 

1.3.1. Combate a todas as formas de discriminação e a Promoção da Igualdade no Brasil: Políticas 

de Ações Afirmativas: Desafios e Perspectivas; Análise do Estatuto da Igualdade Racial, seus 

efeitos e natureza; 

1.3.2. Análise ao Mapa de Desigualdade Racial no Brasil e a eficácia das Políticas de Ações 

Afirmativas; 

1.3.3.  A desigualdade racial no contexto econômico e social do Brasil; 

1.4. Os Direitos Humanos da Mulher: Análise da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, seus efeitos e natureza jurídica; 

1.4.1. Análise sobre a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher (Convenção Belém do Pará); 

1.4.2. A desigualdade de gênero no ambiente de trabalho; 

1.4.3. Políticas Públicas de Igualdade de gênero no Brasil; 
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1.5. FEMINISMOS NEGROS 

1.5.1. A interseccionalidade de raça, classe e gênero;  

1.5.2. As múltiplas discriminações como discriminação interseccional: Estudo sobre a intersecção 

das mulheres negras e transexuais; 

1.6 Proteção dos Direitos à Diversidade Sexual: Sistema Global e Sistemas Regionais de Proteção 

dos Direitos Humanos. 

1.6.1. A Discriminação por motivo de identidade de gênero como crime de racismo: distinguir para 

igualar. 

1.6.2. Análises de casos concretos de denúncias sobre raça-etnia, gênero e diversidade sexual no 

âmbito do sistema jurídico do Brasil, bem como, nas Cortes Internacionais do Sistema Global e 

Regionais. 

IV. ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Aulas expositivas; solicitação de análise de documentários e filmes correspondente a temática 

proposta para a disciplina, no qual ter-se-á discussões e debates; Leitura e análises de textos, 

noticiários e artigos acadêmicos. Seminários em grupo e trabalhos práticos. 

 

V. RECURSOS TECNOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS (além da Plataforma 

Teams, se for o caso) 

Recursos da Plataforma teams, além das aulas expositivas (se for pelo teams), com aulas 

preparadas no power point. Postagem de solicitações de atividades práticas pelo teams. 

 

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Critérios: Peso 3,00 (três) para as atividades práticas 

         Peso 7,00 (sete) para atividades teóricas 

Instrumentos de Avaliação: Atividades práticas: Seminário; Trabalhos em grupos. 

Análise e comentários a documentários e filmes solicitados de acordo. 

 

VI. BIBLIOGRAFIAS BÁSICA E COMPLEMENTAR 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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Paulo:2011. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. O conteúdo jurídico do princípio de igualdade. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2017. 
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