
CURSO DE DIREITOS HUMANOS
Encantos e Desencantos dos Direitos HumanosEncantos e Desencantos dos Direitos Humanos
Lutas Sociais na cidade e visão critica

13 e 14 de novembro

O tema dos direitos humanos nos dias de hoje tem se apresentado central na consolidação da lutas pelos 
direitos no mundo afora. A declaração universal dos direitos humanos de 1948 fundada no âmbito do pós 
segunda guerra mundial e o sem número de tratados, documentos e acordos que desde então vem sendo 
firmados entre as nações prevendo sempre a temática dos direitos humanos, fazem com que esses direitos se 
tornem cada vez mais um elemento às vezes inquestionável, absoluto e até impassível de críticas inclusive. 
Porém, será que esses direitos humanos são para todos e todas? Será que esses direitos humanos são 
passíveis de efetivação? Qual é o resultado que se verifica quando a teoria dos direitos humanos se choca 
com a realidade das lutas sociais? Como as lutas sociais do dia-a-dia podem contaminar os direitos humanos 
e garantir espaços de resistência em direção à efetivação dos direitos? É possível construir processos de luta 
pela dignidade humana no contexto atual? São essas perguntas que o Curso de Direitos Humanos  Lutas 
Sociais na Cidade e Visão Crítica pretenderá debater e levar à reflexão os participantes da atividade

Inscrições Gratuitas
através dos links abaixo: 

Inscrições Gratuitas
através dos links abaixo: 

www.bravagente.org.br
http://inscricoes.uniritter.edu.br/inscricaoEventos.php?idEvento=1627&idFormulario=1&sequencePage=inscrever

 http://inscricoes.uniritter.edu.br/inscricaoEventos.php?idEvento=1628&idFormulario=1&sequencePage=inscrever

INFORMAÇÕES: cdes@cdes.org.br



PROGRAMAÇÃO:

13/11 
 Instituto Pão dos Pobres - Rua da República 801 - Auditório 
19hs - Conferência deAbertura: - Encantos e Desencantos dos Direitos Humanos -  David S. Rubio
20hs  - Paineis Movimentos Sociais - Lutas Sociais pelos Direitos Humanos
Movimento Nacional de Luta pela Moradia -  Ceniriani Vargas da Silva 
Fórum de Segurança - Dilepa Simoneti 
Movimento dos Trabalhadores Desempregados - Lurdes Santin

13/11 

14/11 
UNIRITTER - Rua Orfanotrófio II, 555 - Auditório D
9hs - Painéis Entidades - Centro de Direitos Econômicos e Sociais - Cristiano Muller

ACESSO - Cidadania e Direitos Humanos - Julio Alt
10:30hs - Intervalo
10:45 - Encantos e Desencantos dos Direitos Humanos  -  David S. Rubio
12: 00hs  - Almoço
19:00hs - Encantos e Desencantos dos Direitos Humanos  -  David S. Rubio (Continuação)
22:00hs - Encerramento

Instituto Brava Gente - Neila Sperotto 
Clínica de Direitos Humanos - UNIRITTER - Paulo Leivas

14/11 

Realização: Apoio:

David Sánchez Rubio
 Profesor Titular en el Departamento de Filosofía 
del Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha sido 
Director en diversos cursos de maestría y 
doctorado en la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla y la Universidad Internacional del 
Andalucía, Sede Iberoamericana de La Rábida. 
Responsable del Proyecto de Excelencia 
“Migraciones de Pueblos Indígenas de ecuador y 
Bolivia en España. Situaciones y perspectivas en 
las CC.AA. de Andalucía, Murcia y Valencia, 
financiado por la Junta de Andalucía. Profesor 
invitado en diversas universidades de España, 
Bélgica, México, Ecuador, Colombia, Costa Rica y 
Brasil. Autor de más de 70 artículos y de diversos 
libros sobre teoría crítica de los derechos 
humanos, democracia, educación en ciudadanía 
y pensamiento de liberación latinoamericano, 
entre los que destacan Filosofía, derecho y 
liberación en América Latina (1999); Repensar 
derechos humanos (2007); Contra una cultura 
anestesiada de derechos humanos (2007); 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos (2007); Filosofía y ciudadanía (2008); y 
Encantos y desencantos de los derechos 
humanos (2011). Es miembro del Núcleo de 
Estudios de Direito Alternativo (NEDA) y colabora 
con el Núcleo de Estudios de Tutela Penal de 
Direitos Humanos (NETPDH) ambos con sede en 
la UNESP-Campus de Franca.


