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Boa tarde, estimados alunos e observadores
do VI Curso Brasileiro Interdisciplinar em
Direitos Humanos: Direitos Humanos e Meio
Ambiente. Falo-lhes, com ânimo de brevidade.
Estamos chegando ao final deste evento que
nos absorveu de corpo e alma ao longo de duas
semanas, intensas e profícuas. São duas as
emoções que sentimos agora: por um lado, a da
materialização, uma vez mais, de um sonho e de
um dever cumprido e, por outro lado, a saudade
já nascente deste Curso (o que nos faz lembrar a
afirmação de que esta é precisamente o preço que
se paga por vivermos momentos inesquecíveis),
bem como de vocês, com quem construímos
laços de afeto e amizade, os quais haverão de se
fortalecer no decurso dos anos.
Foram múltiplos os obstáculos e os acenos
de desencorajamento, partidos de quem costuma
questionar o significado de um evento desta
natureza, sem perceberem, em sua miopia, em
sua estreiteza mental, que apenas acendem e
avigoram nossa determinação de vencer este
desafio, para cujo enfrentamento contamos
com a parceria e o apoio de um sem-número de
instituições e pessoas, entre as quais destacamos
os professores e facilitadores deste Curso,
especialistas, mestres e doutores, do Brasil e do
exterior, a quem colhemos a chance de lhes render
o tributo de nosso respeito, de nossa admiração.
As exposições, as oficinas sobre temas
vinculados ao eixo central e as recomendações
delas emergentes; o estudo de caso (que lhes
permitiu familiarizar-se ainda mais com o sistema
interamericano de proteção dos direitos humanos
e com os vínculos entre esses e o meio ambiente),
as oficinas temáticas, as visitas institucionais,

as publicações em cinco línguas (inglês, francês,
italiano, espanhol e português), todo este acervo
de insights, de informações, integra um esforço
ingente de oferecer aos senhores, às senhoras, tal
como fiz ver em 2016, uma incursão única pelos
domínios de uma linguagem que não se confunde
com a intolerância, o preconceito, a parcialidade,
o etnocentrismo, e toda espécie de ofensa −
individual e coletiva −, ao texto e ao significado
dos instrumentos internacionais de proteção
dos direitos humanos, entre os quais sobressai a
Declaração Universal.
Desde a manhã do dia 28 de agosto
mergulhamos no vasto estudo dos direitos
humanos e de sua íntima conexão com
meio ambiente. Já intuíamos o quanto seria
enriquecedor este convívio, o quanto esse
alargaria nossa cosmovisão e nos faria melhores.
O próximo curso ocorrerá no segundo
semestre de 2019 (em período a ser definido
posteriormente) e terá como tema central
O desafio dos direitos econômicos, sociais
e culturais. Para sua realização por certo
estarão conosco muitos dos profissionais
que enriqueceram esta atividade como
conferencistas, palestrantes ou facilitadores,
assim como aqueles que compuseram a equipe
de apoio, cumprindo-nos transmitir-lhes nosso
regozijo e nosso agradecimento através de uma
salva de palmas.
Pedimos a todos que fiquem de pé. Neste
instante, 18h do dia 08 de setembro de 2017,
damos por encerrado o VI Curso Brasileiro
Interdisciplinar em Direitos Humanos: Direitos
Humanos e Meio Ambiente.

307

