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RESUMO 
 
Apesar das suas críticas existentes, o Direito Internacional do Reconhecimento (DIR) possui 
potencialidades concretas de promoção da diversidade cultural e de identidade que fogem dos 
conceitos abstratos de reconhecimento de identidade, atuando em três frentes concretas de 
mobilização institucional, e buscando na prática institucional as condições de possibilidade das 
mudanças que pretende. Para se inserir neste debate, esta pesquisa argumenta que o DIR também 
pode ganhar fôlego com a reconstrução das rotinas da cooperação internacional brasileira para o 
reconhecimento implementadas na América do Sul, ampliando tanto o repertório de práticas a serviço 
do reconhecimento quanto a participação de referenciais teóricos não-europeus. Para tanto, o 
presente trabalho revisa a literatura especializada sobre cooperação internacional para o 
reconhecimento da diversidade cultural e de identidade envolvendo o Brasil e os países da América 
do Sul para entender como ela opera a partir da materialidade do Sul. Por fim, os dados levantados 
com a revisão da literatura e o levantamento são discutidos a partir da literatura sobre o DIR.  
 
Palavras-chave: cooperação internacional; direito internacional do reconhecimento; justiça global; 
políticas públicas. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Despite its existing criticisms, the International Law of Recognition (ILR) has concrete potential for 
promoting cultural diversity and identity that escapes abstract concepts of identity recognition, 
acting on three concrete fronts of institutional mobilization, and seeking in institutional practice the 
conditions for the possibility of the changes it intends. To insert itself into this debate, this research 
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argues that the ILR can also gain impetus through the reconstruction of the routines of brazilian 
international cooperation for recognition implemented in South America, expanding both the 
repertoire of practices at the service of recognition and the participation of non-European theoretical 
references. To this end, this paper reviews the specialized literature on international cooperation for 
the recognition of cultural diversity and identity involving Brazil and the countries of South America 
in order to understand how it operates from the materiality of the South. Finally, the data gathered 
from the literature review and the survey are discussed from the literature on the ILR.  
 
Keywords: global justice; international cooperation; international law of recognition; public policies. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Direito Internacional Clássico, amplamente respaldado pela doutrina dominante e 

pelos textos jurídicos da época anterior ao período da descolonização, atuou como um 

instrumento de dominação e discriminação, impondo um padrão civilizatório formado ao 

espelho da cultura euro-americana, o qual deveria ser adotado pelos povos que pretendiam 

ser reconhecidos como sujeitos do ordenamento jurídico internacionalista pelos estados - 

assim ditos como - civilizados.3 

Tal contexto se estendeu aos momentos históricos subsequentes, com a não 

abordagem do “reconhecimento” nos textos jurídicos do pós-segunda guerra mundial – não 

tendo sido mencionado e ainda limitado pela Carta das Nações Unidas – e com a pretensa 

neutralidade adotada pelo Direito Internacional no período pós-colonial, que afirmava um 

status igualitário para todos os Estados soberanos, de forma indiferente às diferenças 

socioculturais existentes.4 

De fato, a temática só passou a ser abordada com clareza no período do pós-guerra 

fria, com o surgimento de uma intensa demanda – advinda do cenário de globalização 

crescente - para o reconhecimento, movida por grupos minoritários e até mesmo por estados 

marginalizados e estigmatizados, visando restaurar o valor de suas identidades que foram 

desprezadas ou subjugadas pelas representações simbólicas e culturais dominantes.5 Nessa 

vereda, passa a florescer um novo paradigma voltado ao reconhecimento, analisado e 

interpretado por diferentes autores de formas distintas (Tourme-Jouannet exemplifica com 

                                                 

3 TOURME-JOUANNET, Emanuelle. What is a fair international society? International Law Between 
Development and Recognition. v. 5. Oxford: Hart Publishing, 2013. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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as abordagens de Taylor6 e Honneth7), surgindo também constatações sobre a existência de 

injustiças específicas, de cunho cultural, e não somente socioeconômico, oriundas das 

negações de reconhecimento de povos, minorias, comunidades e estados.8 

Diante disso, surge um novo ramo do Direito Internacional, o “Direito Internacional 

do Reconhecimento”, cujo termo foi inicialmente cunhado por Emannuelle Tourme-Jouannet 

quando da publicação da obra “O que é uma sociedade internacional justa?”, que discute de 

forma crítica e aprofundada acerca dos paradigmas do desenvolvimento e do 

reconhecimento inseridos ao direito internacional, no tocante às injustiças globais 

perpetradas pelos regimes clássicos. 

Tourme-Jouannet conceitua o Direito Internacional do Reconhecimento como sendo 

“um conjunto de instituições, discursos, práticas e princípios jurídicos que até então não 

haviam sido adequadamente teorizados e compilados, embora abordem o mesmo assunto e 

se relacionem com a necessidade de reconhecimento”9, e que se enquadram em três frentes: 

i) na positivação do reconhecimento da diversidade cultural; ii) na concessão de direitos 

específicos para a preservação da identidade de determinados grupos e indivíduos, e; iii) na 

reparação dos crimes históricos cometidos. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa discorrer sobre esse “novo” ramo do Direito 

Internacional, buscando pontuar seus principais aspectos teóricos, metodológicos e 

epistemológicos, levantados através da revisão bibliográfica da temática, bem como analisar 

a possibilidade de construção de políticas concretas de reconhecimento que se enquadrem 

nas três frentes anteriormente apresentadas, através da cooperação internacional bilateral 

e regional – cooperações em sede de menor escala, ou small places.10 

Em um primeiro momento, serão realizadas considerações gerais sobre a disciplina 

do Direito Internacional do Reconhecimento, aos moldes do que já foi teorizado até agora. 

Em um segundo momento, será debatido acerca do adensamento da cooperação 

internacional, e sobre a relevância dos atos de direito internacional em micronarrativas 

                                                 

6 TAYLOR, Charles. Multiculturalisme: différence et démocratie. Paris: Flammarion, 2009. 
7 HONEETH, Axel. Luta pelo reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Rio de 
Janeiro: Editora 34, 2003. 
8 TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. Direito Internacional do Reconhecimento. Tradução de Ademar 
Pozzatti Júnior. Revista de Direito Internacional. v. 17. n. 2. p. 404-422, 2020. Disponível em: 
https://doi.org/10.5102/rdi.v17i2.65760. Acesso em: 27 ago. 2022. 
9 Ibidem. p. 409. 
10 ESLAVA, Luis; PAHUJA, Sundhya. Between Resistance and Reform: TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development. v. 13. n. 1. p. 103-130, 2011. Disponível em: 
https://www.tradelawdevelopment.com/index.php/tld/article/view/178. Acesso em: 27 set. 2022. 
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(domésticos, bilaterais e regionais). Por fim, serão realizadas considerações finais a respeito 

do objeto de estudos discutido no presente trabalho, refletindo sobre as possíveis 

potencialidades de desenvolvimento das práticas jurídicas de reconhecimento em sede de 

atos internacionais de cooperação. 

 

1 O DIREITO INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO: UMA PROPOSTA 

EUROEPEIA? 

 
O Direito Internacional do Reconhecimento, conforme organizado e apresentado por 

Emanuelle Tourme-Jouannet, é fruto de um movimento de análises e proposituras jurídicas 

– não necessariamente compiladas e organizadas – surgidas no contexto posterior à queda do 

Muro de Berlim e do fim da guerra fria. Esse “corpo de direito”, incorpora uma ruptura direta 

com os padrões e instrumentalidades do direito internacional clássico, que, para todos os 

fins, operava como um ratificador, legitimador e promotor de desigualdades culturais, 

através de procedimentos de negação de reconhecimento. 

 

Até a descolonização, o direito internacional era um corpo de lei 
estigmatizante, que meramente refletia a distorção de poder entre os 
estados, o sentimento de superioridade de toda uma classe política, e o 
racismo latente de toda uma época. Era em si mesmo um instrumento de 
recusa de reconhecimento e de dominação, visto que era baseado 
inteiramente na discriminação fundamental entre nações civilizadas e não-
civilizadas. (tradução dos autores)11 

 

Destaca-se: o conceito de reconhecimento, no amplo sentido em que é 

costumeiramente empregado, não é uma inovação jurídica e doutrinária trazida por Tourme-

Jouannet. Em verdade, o Direito Internacional do Reconhecimento se trata da ressignificação 

do termo em um sentido diferente do que era utilizado pelos advogados internacionais 

clássicos, pegando “emprestado” reflexões teóricas da sociologia e da filosofia moral e 

política.12 

                                                 

11 TOURME-JOUANNET, Emanuelle. What is a Fair International Society. Op cit. 
12 GESLIN, Albane; TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. Décoloniser et refonder le droit international 
au prisme de la reconnaissance. In: GESLIN, Albane; TOURME-JOUANNET, Emmanuelle (coord.) Le 
droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du 
droit international? Confluence des droits. 7. ed. Aix-en-Provence: Droits International, Comparé et 
européen, 2018.  
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Tal movimento paradigmático, se diferencia de textos jurídicos anteriores que, 

aparentemente, apontavam para o progresso do reconhecimento, como por exemplo, a Carta 

das Nações Unidas, que em que pese inovar com os princípios de autodeterminação dos 

povos, direitos humanos, não discriminação e igualdade entre homens e mulheres, ainda 

possuía contradição em seu cerne, visto que também traz o regime de territórios não-auto-

governados (que, por sua vez, eram definidos de forma étnico-cultural) e o sistema de 

tutela.13 Ademais, o direito de autodeterminação não foi proposto visando os povos 

colonizados, sendo aplicável tão somente às populações que já eram livres para decidir sobre 

a sua forma de governo sem influencia estrangeira.14 

O mesmo pode se dizer sobre o processo pós-colonial, que, apesar de passar a 

reconhecer os povos colonizados como sujeitos de direito internacional, com os mesmos 

direitos e obrigações dos demais povos do globo, ainda sim, essa “neutralidade” do direito 

internacional e a observância ao pluralismo cultural não pode encobrir o fato de que foi mais 

fácil proclamar o novo regime nos anos 1960, quando todas as sociedades humanas do mundo 

já haviam sido remodeladas aos moldes dos estados ocidentais.15 Ademais, isso não erradicou 

os sentimentos de recusa do reconhecimento, porquanto, por exemplo, a era do direito do 

desenvolvimento – iniciada em meados dos anos 50 – começou operando com a mesma lógica 

implícita de discriminação entre os estados desenvolvidos e não-desenvolvidos.16   

Essa ausência de atenção jurídica para com o reconhecimento é justificada, na 

concepção de Tourme-Jouannet, por dois fatores: i) “identidades, que se encontram no 

coração do reconhecimento, são consideradas por alguns observadores como muito 

perigosas, e, portanto, devem ser bloqueadas pelo direito, ao invés de aprimoradas”17 , e; 

ii) “alinhadas com as práticas internacionais padronizadas, os instrumentos legais adotados 

em respeito ao reconhecimento foram implementados de forma desordenada, em resposta 

às necessidades, sendo expressadas de forma fragmentada”18. 

A emergência desse novo paradigma de reconhecimento só foi ocorrer após a guerra 

fria, onde as demandas e aspirações de populações minoritárias e indivíduos voltaram-se 

para a afirmação e superação das injustiças de caráter socioculturais a elas acometidas. Se 

                                                 

13 TOURME-JOUANNET, Emanuelle. What is a Fair International Society. Op cit. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. p. 102. Tradução dos autores. 
18 Ibidem. p. 102. Tradução dos autores. 
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salienta que o cenário do fim da guerra fria foi favorável para essa demanda crescente, pois 

as questões relativas à identidade e cultura – não obstante amplamente discutidas por 

movimentos de liberação nacional e por estados descolonizados – foram sufocadas pela 

dicotomia e rivalidade estratégica entre os dois blocos econômicos dominantes, e pelo “peso 

morto” da ruptura ideológica entre o oriente e o ocidente, que levou à imposição de dois 

modelos sociais universais.19 Fora dos empasses nacionalistas, as minorias anteriormente 

subjugadas passam a conseguir se expressar por si mesmo, fator corroborado pela 

interdependência cultural e econômica acarretada pela globalização.20 

Os marcos jurídicos de reconhecimento pós-coloniais se diferem do direito 

internacional do reconhecimento do período posterior à guerra fria, uma vez que o primeiro 

era baseado exclusivamente nos princípios liberais abstratos de igualdade e direitos iguais, 

enquanto o segundo é menos abstrato e aprova de forma progressiva uma política 

internacional de reconhecimento baseada no “direito de ser diferente” e no “direito de 

preservação cultural”.21 É nesse viés de práticas concretas que Tourme-Jouannet elenca as 

três frentes de atuação dos textos jurídicos inseridos no corpo legal do Direito Internacional 

do Reconhecimento: a positivação do reconhecimento da diversidade cultural; a concessão 

de direitos específicos, e; o reconhecimento de danos cometidos no passado e a reparação 

dos crimes históricos. Nas palavras da autora: 

 

A primeira frente de atuação é a positivação do reconhecimento da 
diversidade cultural, que visa combater os fenômenos de dominação cultural 
associados à globalização. A segunda frente se relaciona à concessão de 
direitos específicos pelos quais se busca preservar a identidade de grupos ou 
indivíduos. A terceira frente diz respeito ao reconhecimento de danos 
cometidos no passado, e a reparação dos crimes históricos, o que importa a 
(re)construção das identidades no tempo, e não no espaço, ilustrando como 
nações, povos ou indivíduos se esforçam para reconstruir sua "narrativa 
identitária".22 

 

No campo dos instrumentos de positivação do reconhecimento da diversidade cultural 

(a nível tradicional e universalista), que Tourme-Jouannet exemplifica com a Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural e a Convenção sobre a Proteção e Promoção de 

Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO, se destaca a sua potencialidade de 

                                                 

19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. Direito Internacional do Reconhecimento. Op cit. p. 409. 
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encerramento de séculos de negação de reconhecimento de povos dominados e 

marginalizados, contrariando a dominação por parte de modelos culturais universais, 

preservando o princípio da pluralidade cultural.23 

No que tange a concessão de direitos específicos, estes podem ser exemplificados 

com o Documento de Copenhagen da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

de 1990; a Declaração da ONU Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias 

Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas de 1992; a Carta Europeia das Línguas 

Regionais ou Minoritárias de 1992; os Critérios de Copenhagen, de 1993, e; a Convenção-

Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais, de 1995.24 Esses dispositivos, na concepção 

de Tourme-Jouannet, instituem direitos que garantem as diferenças culturais definidoras de 

identidades, levando em conta a diversidade das circunstâncias culturais reais dos 

indivíduos, visando não tratar de forma igual as pessoas diferentes, e ao mesmo conciliar o 

princípio da não discriminação com os direitos particulares daqueles que pertencem a uma 

minoria.25 

Por fim, os instrumentos de reparação dos danos históricos, como as tentativas da 

Conferência de Durban de 2001, que, apesar de não apresentarem demanda completamente 

nova, no contexto do Direito Internacional do Reconhecimento são reforçados através de 

nova e diferente “percepção das identidades dos povos, comunidades e indivíduos e pela 

nova percepção das identidades dos povos, comunidades e indivíduos, de pela nova maneira 

pela qual eles se veem através da história e da passagem do tempo”.26 

No que se refere às conduções de pesquisas seguindo a linha epistemológica do Direito 

Internacional do Reconhecimento, Geslin, em análise às críticas realizadas a algumas 

questões metodológicas do “DIR” (principalmente sobre a dificuldade de reinventar o direito 

internacional através do paradigma do reconhecimento considerando a forte presença das 

restrições do pensamento classicista), afirma que:  

 

A única maneira de responder a este apelo para sair da estrutura clássica é 
identificar essa estrutura. Muito brevemente, pode-se dizer que a matriz 
epistemológica clássica, dominante nas ciências jurídicas, é positivista no 
sentido científico do termo: descritivista, baseada na ideia de que o 
conhecimento descreve uma realidade objetiva e assim expressa uma 
verdade que é ela mesma objetiva, e que o pesquisador deve aderir a uma 

                                                 

23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. p. 418. 
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neutralidade axiológica que exclui todos os juízos de valor de sua análise. 
[...] Além do fato de que eu pessoalmente não (não mais) subscrevo esta 
perspectiva epistemológica clássica, não me parece que estas prescrições 
positivistas possam ser frutíferas para aqueles que realizam pesquisas sobre 
o direito de reconhecimento internacional, por razões que têm a ver tanto 
com os compromissos gnosiológicos (B) quanto metodológicos (C), mas 
também, e principalmente, com a necessidade de reconhecer o pluralismo 

epistemológico (A). (tradução dos autores) 27 

 

Ampliando o conceito de “pluralismo epistemológico”, é possível afirmar que, na 

concepção de Geslin, o pesquisador que deseja se aprofundar no Direito Internacional do 

Reconhecimento deve, acima de tudo, reconhecer que há conhecimentos – produzidos por 

povos e indivíduos que lutam pelo seu reconhecimento – que não se assemelham com aquele 

produzido com o cientificismo europeu -, sendo imprescindível a participação comunitária e 

as considerações dos diferentes povos para uma produção legítima nesse contexto.28 

Também, é necessário assumir a “mobilidade disciplinar”, com a adoção de uma 

abordagem interdisciplinar de articulação de conhecimentos a partir dos paradigmas do 

reconhecimento, construindo o direito através dos seus conceitos sociais, políticos e 

culturais.29 Trata-se de um convite para que os advogados internacionais deem um passo às 

análises sociais do direito. 

E são nessas duas considerações cruciais que o presente trabalho se insere e encontra-

se ancorado. 

 

1.1 Críticas ao Direito Internacional do Reconhecimento 

 

Em se tratando de um campo jurídico que, além de relativamente novo, representa 

uma ruptura com concepções do direito “tradicional” acerca das pesquisas jurídicas, bem 

com os padrões metodológicos e epistêmicos do Direito Internacional Clássico, o Direito 

Internacional do Reconhecimento também contou com críticas duras realizadas por outros 

juristas.  

                                                 

27 GESLIN, Albane. La recherche en droit international de la reconnaissance: Quelle(s) posture(s) 
épistémologique(s)?. In: GESLIN, Albane; TOURME-JOUANNET, Emmanuelle (coord.) Le droit 
international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit 
international? Confluence des droits. 7. ed. Aix-en-Provence: Droits International, Comparé et 
européen, 2018. p. 23-24. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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Em análise crítica à publicação “The International Law of Recognition”30, no European 

Journal of International Law, Jean d’Aspremont, reconhece que a propositura de Tourme-

Jouannet não se trata de uma busca ingênua por igualdade, cega por um objetivismo moral, 

porquanto a autora tem pleno conhecimento das críticas do pensamento jurídico em face do 

objetivismo, principalmente quando associado à busca dos valores globais inerentes à 

justiça.31 

Ainda, o autor também reconhece que o Direito Internacional do Reconhecimento é 

marcado por uma transparência normativa, logrando êxito em demonstrar que os princípios 

basilares dos direitos humanos, e as ferramentas emancipatórias promovidas através da 

autodeterminação, falharam em concretizar aquilo que foi prometido, motivo pelo qual o 

DIR ofereceria uma rota alternativa, também em um contraponto ao cosmopolitismo.32 

Todavia, d’Aspremont aponta a existência de uma instabilidade na metodologia e nos 

objetivos no “DIR”, afirmando que seria afetado por condicionais antropomórficas 

metodológicas e funcionais, pontuando também que o projeto busca dar “autoridade” para 

a sua empreitada jurídica através do pensamento filosófico sobre o reconhecimento.33 

Tourme-Jouannet, em resposta às críticas apresentadas pelo autor, argumenta que 

tem ciência do ceticismo jurídico existente no que se refere à caracterização como “direito” 

de instrumentos não entendidos como tal pela doutrina jurídica tradicionalista, e que o 

estudo empírico do direito normativo implica, inevitavelmente, na combinação de uma 

abordagem empírica com abordagens normativistas ou construtivistas.34 

  

Como em qualquer outro campo, as regras da disciplina que atualmente 
formam nosso objeto "direito internacional" e que desafiam um "campo de 
estudo" - sobre o qual os estudiosos do direito internacional supostamente 
têm jurisdição exclusiva - tornaram-se, até certo ponto, enrijecidas em 
pedra com o tempo, a ponto de parecerem dados objetivos e reais que 
tomamos como naturais. Eles fazem parte da composição mental dos atores 

                                                 

30 TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. The International Law of Recognition. The European Journal 
of International Law, Oxford, v. 24, n. 2, 2013, p. 667-690. Disponível em: 
https://doi.org/10.1093/ejil/cht029. Acesso em: 08 out. 2022. 
31 d‘ASPREMONT, Jean. The International Law of Recognition: A Reply to Emmanuelle Tourme-
Jouannet. The European Journal of International Law, Oxford, v. 24, n. 2, 2013, p. 691-699. 
Disponível em: https://doi.org/10.1093/ejil/cht027.  Acesso em: 03 de out. 2022. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. The International Law of Recognition: A Rejoinder to Jean 
D’Aspremont. The European Journal of International Law, Oxford, v. 24, n. 2, 2013, p. 701-705. 
Disponível em: https://doi.org/10.1093/ejil/cht029. Acesso em: 03 out. 2022. 
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da trama e dos profissionais do direito, e como tal, podem impedir a 
produção de novos conhecimentos.35 

 

Por fim, a autora salienta que o DIR não representa um rompimento radical com o 

passado, muito menos uma repetição da mesma estrutura, e sim, uma interlocução entre o 

antigo e o novo, visando que os antigos sujeitos e as antigas práticas sobrevivam, através de 

novos sujeitos e de novos princípios.36 

 

2 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O RECONHECIMENTO NA 

AMÉRICA DO SUL: VISÕES A PARTIR DO BRASIL 

 

Conforme anteriormente mencionado, o Direito Internacional do Reconhecimento, 

em forma do “novo corpo jurídico” defendido por Tourme-Jouannet, se difere dos conceitos 

pós-coloniais desenvolvidos durante a Guerra Fria sobre o reconhecimento, porquanto preza 

por instrumentos concretos de luta contra a negação do reconhecimento. 

Diante disso, ressurgem as orientações de Geslin37 no tocante a condução de 

pesquisas na linha do Direito Internacional do Reconhecimento, principalmente acerca da 

priorização das abordagens interdisciplinares para a construção epistêmica de 

conhecimentos concretos de reconhecimento. 

Nesse sentido, Caixeta destaca a relevância da cooperação internacional – 

principalmente a cooperação sul-sul – para construir teorias relevantes para as afirmações 

étnico culturais dos indivíduos: 

 

Pretende-se a elaboração de teorias que sejam úteis às realidades vividas 
pelos povos em países menos desenvolvidos e libertárias com relação à sua 
afirmação étnica-cultural. Para tanto, deve-se adotar perspectivas 
interdisciplinares e partir de experiências sociais vividas pelos povos do Sul 
com o objetivo de alterar a realidade de subjugação, marginalização e 
dominação. Sobre a necessária afirmação da identidade na política, que 
perfaz as Epistemologias do Sul na Cooperação Sul-Sul, Mignolo (2008) 
defende a desobediência epistêmica, a partir da relação da tese da 
identidade na política, em vez da política de identidade, com a tese da 

                                                 

35 Ibidem. p. 704 
36 Ibidem. 
37 GESLIN, Albane. Op cit.  
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negação do agenciamento epistêmico que os povos do Sul tiveram no 
passado.38 

 

Ainda, convergindo com as considerações de Geslin no que tange a necessidade do 

reconhecimento da relevância dos conhecimento dos povos que lutam pela sua identidade 

para a construção de um Direito Internacional do Reconhecimento, Caixeta também ressalta 

a possibilidade de inferir e sistematizar novos referenciais teóricos - que sirvam 

concomitantemente a cooperação internacional sul-sul – como a diversidade étnica-cultural 

como fator de desenvolvimento de direitos humanos, a pluralidade de visões do mundo, 

modelos de governabilidade, a emancipação dos povos e autonomia dos indivíduos e a 

valorização das experiências dos povos do sul global.39 

Ademais, é válido destacar, conforme concluído por Pozzatti e Farias40, na análise do 

papel da cooperação internacional do Brasil entre o BRICS e os demais parceiros na américa 

latina no combate à pandemia de Covid-19, as iniciativas globais por si só não são suficientes 

para atender as necessidades do Sul Global, o que pode ser aplicado, também, aos direitos 

sociais e culturais no contexto local.  

O enfoque nos conhecimentos dos povos, e na participação comunitária para a 

promoção de direitos sociais e culturais concretos, também vão de encontro com a 

conceituação da atuação do Direito Internacional em sede de “micronarrativas” (small 

places), onde é construído de forma material, onde a ideia de “internacional” surge de 

maneira molecular, com cada instância desagregada o levando para caminhos particulares 

referentes aos diferentes contextos – práticos – locais.41 

Tal necessidade por uma concretude e aplicabilidade prática do “DIR” foi observada 

por Pozzatti42, quando da análise do caso “Chevron” (no que se refere ao ecocídio promovido 

                                                 

38 CAIXETA, Marina Bolfarine. A cooperação sul-sul: novos referenciais teóricos nas relações 
internacionais como contribuição das epistemologias do sul. Revista Conjuntura Austral, Porto 
Alegre, v.6, n.32, p. 4-18, out./nov., 2015. p. 18. Disponível em: https://doi.org/10.22456/2178-
8839.57212. Acesso em: 03 out. 2022. 
39 Ibidem. 
40 POZZATTI, Ademar; FARIAS, Luiza Witzel. From emergency to structure: ways to fight Covid-19 
via international cooperation in health from Brazil. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 
65, p. 1-20, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0034-7329202200106. Acesso em: 08 out. 
2022. 
41 ESLAVA, Luis; PAHUJA, Sundhya. Op cit. 
42 POZZATTI, Ademar. Entre principes et procédures. Les défis de l’affaire Chevron pour la 
Reconnaissance et la Décolonialité en Amérique Latine. In: GESLIN, Albane; TOURME-JOUANNET, 
Emmanuelle (coord.) Le droit international de la reconnaissance, un instrument de 
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pela empresa norte-americana Texaco através da exploração de petróleo na Amazônia 

equatoriana), destacando a dificuldade de prevalência da lei do reconhecimento diante dos 

interesses do Direito Internacional Econômico, tornando imperiosa a demanda por 

instrumentos capazes de incentivar a construção de uma organização social mais justa e 

democrática. 

Um exemplo de resultado concreto da cooperação internacional voltada ao 

reconhecimento dos direitos socioculturais minoritários entre o Brasil e um país sul-

americano, conforme apontado por Rodrigues43, foi a parceria Brasil-Colômbia, fomentada 

pelo I e II Encontro Afro-latino e Caribenho, que culminou no Acordo de Cooperação Cultural 

entre a Fundação Cultural Palmares e a Fundação ACUA (Colômbia), e na criação da Dirección 

de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquera pelo governo colombiano, 

aos moldes da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial brasileira (SEPPIR). 

Outra iniciativa devidamente concretizada de cooperação sul-americana voltada para 

o aperfeiçoamento de políticas públicas de reconhecimento, foi o Projeto “Quilombo das 

Américas”, chefiado pela SEPPIR e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

visando, em síntese, “sistematizar os aspectos sociais, econômicos, alimentares, 

institucionais, tecnológicos e culturais em territórios de comunidades no Equador, no 

Panamá e no Brasil, com vistas a construir redes de cooperação entre estes territórios”.44 

Destaca-se trecho do documentos síntese do projeto que converge diretamente com o objeto 

de estudos do presente trabalho: 

 

O trabalho nos três territórios permitiu a identificação de potencialidades 
de investimentos no fortalecimento da soberania alimentar, em interface 
com diversos temas como a valorização do patrimônio cultural, a integridade 
fundiária dos territórios ancestrais, a superação de iniquidades entre 
homens e mulheres, entre outros. Para além destes territórios, a primeira 
edição do Projeto Quilombos das Américas indica o potencial de articulação 
em rede da população afrrorural latino-americana e caribenha, iniciativa 
com a qual a Secretaria Ibero-Americana pode contribuir.45 

                                                 

décolonisation et de refondation du droit international? Confluence des droits. 7. ed. Aix-en-
Provence: Droits International, Comparé et européen, 2018. 
43 RODRIGUES, Vera. Brasil e Colômbia: Dinâmicas étnicorraciais e territoriais. Revista de História 
Comparada. Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 156-188, 2014. Disponível em: 
https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada/article/view/1267. Acesso em: 15 
nov. 2022. 
44 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Quilombos das Américas: articulação de 
comunidades afrorrurais. Brasília: Ipea; SEPPIR, 2012. p. 15. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2413. Acesso em: 15 de nov. de 2022.  
45 Ibidem. p. 70. 
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A cooperação internacional para a construção de um direito internacional do 

reconhecimento também pode surgir, em observância ao entendimento de Tourme-Jouannet 

sobre o paradigma do reconhecimento como contrapartida ao do desenvolvimento – de forma 

complementar ao regime de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID), que, 

conforme descrito por Tomazini, também é composto pela Cooperação Sul-Sul, em que pese 

apresentarem motivações e formas de execução distintas.46 

 

CONCLUSÃO  

 

O Direito Internacional do Reconhecimento é um campo de pesquisa emergente, 

estando, portanto, sujeito a críticas, como aquelas tecidas por d’Aspremont que, apesar de 

reconhecer que o DIR não encampa uma busca ingênua por igualdade, universalismo e 

dignidade, este apresentaria, supostamente, uma instabilidade metodológica funcional.47 

Sobre essas críticas, Tourme-Jouannet ressalta que tem ciência do ceticismo de alguns 

juristas sobre a caracterização de instrumentos jurídicos realizada de textos, discursos e 

práticas que se diferenciam no seu cerne sobre o que a doutrina tradicional define como 

sendo direito.48 

Em fato, Emanuelle Tourme-Jouannet conclui suas considerações sobre esse novo 

corpo jurídico apontando dificuldades e interrogações – de certa forma, até pessimistas – 

sobre o Direito Internacional do Reconhecimento, como, por exemplo, a subordinação (não 

positivada) deste ao Direito Internacional Econômico, o que importa na dominação 

econômica e cultural das economias mais poderosas em detrimento das regras do 

reconhecimento.49 

Todavia, conforme apontado no presente trabalho, o DIR possui potencialidades 

concretas que fogem dos conceitos abstratos de reconhecimento de identidade, atuando em 

                                                 

46 TOMAZINI, Rosana Correa. Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Cooperação Sul-
Sul: uma análise comparativa de seus princípios e desafios de gestão. Revista Carta Internacional, 
Belo Horizonte, v. 12, n. 1, 2017, p. 28-48. Disponível em: 

https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/632. Acesso em: 03 de out. 2022. 
47 d’ASPREMONT, Jean. Op cit. 
48 TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. The International Law of Recognition: A Rejoinder to Jean 
D’Aspremont. Op cit. 
49 TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. O Direito Internacional do Reconhecimento. Op cit. 
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três frentes essenciais, através de uma pluralidade de conhecimentos, da conjuntura 

comunitária com os povos anteriormente subjugados e de abordagens inter e 

transdisciplinares. Ainda, trata-se de uma construção epistemológica que pode ser 

contribuída através da cooperação internacional, voltada para o desenvolvimento de 

referenciais teóricos não-europeus, e para a construção de políticas públicas concretas.  

 A cooperação internacional para o reconhecimento, no contexto do direito 

internacional e das relações internacionais brasileiras, importaria no levantamento dos 

marcos políticos, jurídicos e operacionais – assim definidos pela ABC50 - existentes entre o 

Brasil e os demais países, voltados para o reconhecimento dos direitos humanos, culturais e 

sociais dos povos, principalmente os povos tradicionais, definidos pelo inciso I, do art. 3º, 

do Decreto nº 6.040/2007 (que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais), como: 

 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.51 

 

Nessa conceituação encontram-se inclusos diversos grupos populacionais, das mais 

distintas ordens sociais e culturais, com as mais variadas características (indígenas de todas 

as etnias, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, etc.). 

Entretanto, em que pesem as diferenças de cunho cultural existentes, todos compõe a 

porcentagem de minorias populacionais, com certa parte desses grupos tendo sido dominada 

e estigmatizada, em decorrência de processos conflituosos, coloniais e escravagistas, com a 

negação das suas identidades e autodeterminações pelo próprio Estado, sendo forçada a se 

encaixar nos moldes do modelo aceitável por parte das maiorias nacionais 

A partir disso, entende-se como possível a reconstrução do encadeamento 

institucional entre os diversos marcos da cooperação internacional voltada a construção de 

                                                 

50 ABC – Agência Brasileira de Cooperação. Manual de Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul. 
Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2013. Disponível em: 
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/691. Acesso em: 03 out. 2022. 
51 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto n. 6.040, de 07 de fev. de 2007. Institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. In: Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 fev. 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso em: 03 
out. 2022. 
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práticas entendidas como Direito Internacional do Reconhecimento, para entender como 

esta é capaz de construir/aprimorar políticas públicas locais para o reconhecimento, bem 

como na análise da efetividade e aplicabilidade prática dos instrumentos jurídicos existentes 

na matéria de reconhecimento dos direitos desses povos.  
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