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1. APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES 

Ícaro Nithael Braz de Souza, estudante do 5° semestre de Relações Internacionais do 

Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), ex-diretor do Comitê Histórico do tratado de 

Versalhes do Sigma- Múndi de 2021. Já foi delegado em dois Sigma-Múndi, e outras 10 

simulações, incluindo MIB. 

Moreno Machado Barbosa, estudante do 1° semestre de Direito do Centro Universitário 

de Brasília (UniCEUB). Já foi delegado em dois Sigma-Múndi, e outras 25 simulações, 

incluindo Harvard MUN e diretor três vezes. 



 

2. EXPECTATIVAS PARA O COMITÊ 

O comitê tem como objetivo ensinar aos alunos as noções básicas e as normas técnicas 

do ambiente de Relações Internacionais, onde será demonstrado como se portar, discursar e se 

vestir de acordo com o evento. O comitê visa também que os alunos debatam e aprendam sobre 

temas da atualidade como racismo, preconceito e xenofobia. Garantindo, dessa forma, que os 

alunos compreendam e se posicionem futuramente em assuntos relacionados ao tema do comitê. 

Por fim, tem como objetivo que adquiram habilidades de oratória, argumentação, debate, 

escrita, formação de documentos, trabalho em equipe e outras habilidades importantes para a 

vida adulta e o mercado de trabalho. 

3. INTRODUÇÃO 

Um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore 

sem raízes. (The Negro's Or Ethiopian's Contribution to Art, 1938) 

SOCHUM é o Terceiro Comitê da Assembleia Geral das Nações Unidas para Assuntos 

Sociais, Culturais e Humanitários, sendo este um comitê de instância da Assembleia Geral das 

Nações Unidas (ANGU), que tem como proposta principal discutir a garantia dos direitos 

humanos, e para isso, foram criados trinta comitês.  

Dentro dele são discutidos diversos assuntos, como a garantia dos direitos às mulheres, 

proteção dos direitos das crianças, auxílio de refugiados e o combate ao preconceito étnico, 

racial e ao estrangeiro, que será o foco do SOCHUM no Sigma-Múndi. 

Nesse comitê serão discutidos pelos delegados assuntos relacionados às questões ditas 

acima focalizadas em alguns tópicos que servirão como indicadores de como o comitê deve 

prosseguir, onde os delegados devem discutir, criar propostas, soluções medidas para mitigar, 

acabar e combater as injustiças raciais e étnicas que afligem todo o globo e ferem, diariamente, 

inúmeros tópicos dos direitos humanos. Dessa forma, o comitê também tem como o objetivo 

priorizar, através da paz, a diversidade, dignidade, liberdade e a vida de cada indivíduo 

respeitando a soberania nacional de cada país. 



 

4. RACISMO CONTRA PESSOAS NEGRAS NUM PERÍODO PÓS-

ESCRAVIDÃO 

Desde o período das Grandes Navegações, o povo africano sofreu de inúmeras formas, 

vendidos como escravos por colonizadores, tendo seus povos separados por escravocratas, 

tribos rivais unidas obrigatoriamente, e oprimidos. Retirados do seu território de nascença, o 

povo africano foi, e ainda é, alvo de inúmeras formas de discriminação tanto a nível mundial, 

quanto em seu próprio continente. Sabendo disso, alguns dos tópicos desse comitê são 

justamente entender, mitigar e buscar formas de acabar com o sofrimento desse povo. 

5. AS CONSEQUÊNCIAS DA COLONIZAÇÃO E DESCOLONIZAÇÃO DA 

ÁFRICA 

5.1 Escravidão como problema histórico e suas consequências  

Entre 1880 e 1910, com o objetivo de promover o crescimento industrial, civilizar e 

desenvolver o continente africano, as grandes metrópoles invadiram e conquistaram os povos 

da região e em 1884, na Conferência de Berlim, houve uma reunião entre diversos países como 

França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Bélgica, Portugal, dentre outros, para discutir um acordo, 

sem consentimento das nações afetadas, para a dominação desses territórios. Essa conferência 

desrespeitou e deslegitimou a soberania das nações africanas já estabelecidas, o qual não teve 

voz ou participação nessa discussão, uma vez que eles, que eram vistos como um povo 

selvagem, não civilizado, sem lei, sem rei e sem fé, eram, graças à crença no Positivismo e 

Darwinismo Social, considerados como um povo inferior e que deveriam aceitar tudo o que era 

lhes era proposto. 

No entanto, a colonização desrespeitou completamente todos os acordos entre os reinos 

africanos e as suas fronteiras naturais definidas entre os grupos étnicos que compunham essas 

nações. O que causou um período pós-colonial, onde não se tinha mais as antigas fronteiras, 

suas culturas violadas, seus povos separados, ou agrupados sem considerar rivalidades, e os 

nativos violentados. Inúmeras guerras civis foram causadas, muitas que até hoje assolam o 

continente africano. 



 

5.2 Crises Humanitárias derivadas da descolonização da África 

Um exemplo das consequências na África é o conflito entre os povos Tutsi, Twa e Hutus 

da República da Ruanda. Durante o período colonial, os povos rivais Tutsis e Hutus foram 

unidos contra as suas próprias vontades pela Coroa Belga, que considerava os Tutsis como 

líderes da colônia. Após a iniciação do processo de descolonização da região, o país passou por 

crises identitárias e de liderança, que geraram preconceito entre os povos e um massacre, 

ocorrido em 1994, conhecido como o Genocídio de Tutsis, onde as maiores vítimas foram 

Tutsis, Twas e Hutus moderados. 

Dito isso, esse comitê também buscará formas de implementar políticas para combater 

as marcas deixadas pelo processo de descolonização, tanto como o período de colonização. 

6. DISCRIMINAÇÃO RACIAL CONTRA OS POVOS PRETOS NA 

ATUALIDADE 

Após séculos de escravidão, pessoas negras seguem vivendo as consequências 

socioculturais em seu dia a dia. Ainda são alvos de estigmas, preconceitos e injúrias 

relacionadas à sua cor de pele ou traços fenotípicos.  Perseguição, apelidos, discriminação e 

discurso de ódio são agressões comuns em todo o globo e esse comitê buscará encontrar meios 

de combater, visto que deslegitimam, podam a liberdade, rebaixam e excluem esses. 

Desde casos com exposição internacional como o Apartheid na África do Sul (política de 

segregação racial adotada durante a segunda metade do século XX, descriminando pessoas de 

cor politicamente, socialmente e economicamente) quanto casos velados que ocorrem no dia a 

dia internacionalmente, negros sofrem inúmeras formas de racismo em nível sistemático.  

O racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume a um fenômeno 

restrito às práticas institucionais; é, sobretudo, um processo histórico e político em 

que as condições de subalternidade ou de privilégio de sujeitos racializados é 

estruturalmente reproduzida. (ALMEIDA, Silvio, 2018) 

6.1 Estados Unidos da América 

Nos Estados Unidos da América, por exemplo, em maio de 2020, ocorreu o fatídico 

evento racista patrocinado por policiais brancos de Minneapolis que causou a morte de George 

Perry Floyd Junior, um afro-americano que foi estrangulado pelo policial Derek Chauvin, que 

se ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem por supostamente usar uma nota falsificada 

de vinte dólares em um supermercado. 



 

A morte de George Floyd causou uma série de protestos, principalmente, mas não apenas, 

nos Estados Unidos da América. Nesses protestos, apoiadores do movimento Black Lives 

Matter (Vidas Negras Importam) se reuniram para mostrar a indignação, e o repúdio contra os 

culpados e a falta de ações imediatas pelo Departamento Policial de Minneapolis.  

6.2 Brasil  

As repercussões desse movimento estadunidense são evidentes até mesmo em outros 

países, como o Brasil, onde protestos com pautas raciais, agora lutando contra a injustiça racial 

nacional vista diariamente, como no caso de João Alberto, foram motivados pelos protestos 

BLM. 

Em novembro de 2020, João Alberto Silveira de Freitas, foi assassinado na véspera da 

consciência negra após discutir com uma atendente de caixa, espancado até a morte por dois 

homens brancos. Esse caso, apesar de ter recebido mais atenção da mídia do que o comum, 

infelizmente não é fora do normal: de acordo com o Atlas da Violência, no ano de 2020, 75% 

das vítimas de homicídio são negros. 

Desde o início por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata, recebe 

o mérito, a farda que pratica o mal, me ver pobre, preso ou morto já é cultural. (Nada 

Como Um Dia Após O Outro Dia, 2002) 

Uma pesquisa brasileira do Instituto Locomotiva, encomendada pelo Carrefour, com o 

objetivo de mapear a situação da população negra no Brasil, reforça a dificuldade de superar o 

racismo estrutural, que para Silvio Luiz de Almeida, filósofo brasileiro, é a desigualdade 

política e econômica, de cunho racial. Pretos e pardos representam 56% da população, mas são 

constantemente minorizados pela sociedade. A pesquisa realizada com 1630 entrevistados em 

72 cidades do país entre os dias 15 e 20 de abril de 2021 é um dos passos da varejista em meio 

aos compromissos antirracistas divulgados na quarta-feira de 28 de abril daquele ano. Indica 

um problema estrutural que é a discrepante presença de negros nas classes sociais mais baixas.  

6.3 Oriente Médio 

No Oriente Médio, casos de racismo foram denunciadas por mulheres negras que lutam 

contra a discriminação nos países árabes, que as obrigam a se submeterem a um padrão de 

beleza muitas vezes sem seu consentimento. Por isso, na maioria dos casos, são forçadas a viver 



 

na marginalidade ou as forçam a viver sob procedimentos estéticos como alisamentos e 

clareamentos de pele para que possam ter o mínimo de oportunidades no mercado de trabalho. 

Além do racismo diário que têm que enfrentar, populações negras refugiadas ou 

imigrantes ainda passam por outro problema: a xenofobia. O xeno-racismo é mais uma agressão 

que os negros sofrem nos países que reside, onde, além de sofrerem agressões por causa da sua 

cor de pele, sofrem também agressões por serem estrangeiros. 

Segundo o escritor e ativista Ambalavaner Sivanandan, o xeno-racismo é um racismo 

que não é atrelado apenas ao “código de cores”, mas também ao contexto social, sendo assim 

uma nova maneira de rebaixá-los e segregar os imigrantes pobres marginalizando-os: 

É um racismo, isto é, que não pode ser codificado por cores, dirigido também para 

brancos pobres e, portanto, é passado como xenofobia, um medo "natural" de 

estranhos. Mas, da maneira como denigra (denigrates) e retifica (reifies) as pessoas 

antes de segregá-las e / ou expulsá-las, é uma xenofobia que traz todas as marcas do 

antigo racismo. É racismo em substância, mas "xeno" em forma. É um racismo 

atribuído a estranhos empobrecidos (Sivanandan, apud Fekete 2001, grifos nossos) 

7. DISCRIMINAÇÃO CONTRA OS POVOS NATIVOS EM PAÍSES 

COLONIZADOS 

Assim como os povos africanos, os povos ameríndios, aborígenes, amarelos e pardos 

sofrem, diariamente inúmeras agressões e preconceitos raciais e étnicos em diversas camadas, 

em muitos casos de uma forma tão normalizada que a sociedade, em muitos casos, nem sequer 

considera como agressão, ou ignoram a existência desse preconceito. 

7.1 Brasil 

No Brasil, por exemplo, o índio é historicamente descrito como um ser selvagem, 

animalesco, violento e incapaz de viver em sociedade. Sendo que durante toda a história 

brasileira, os índios foram escravizados, tiveram suas terras tomadas, sua cultura devastada e a 

maioria do seu povo assassinado em prol de um ideal civilizatório colonizador. 

Os indígenas brasileiros são constantemente ameaçados por grupos que acreditam que 

os povos indígenas não precisam de terras demarcadas, uma vez que defendem que as terras 

indígenas devem ser privatizadas e os índios devem ser inseridos forçadamente na sociedade, 



 

mesmo que contra a sua própria vontade e que isso implique no apagamento de sua cultura. 

Para preservar a cultura nativa e africana no Brasil, foi implementado na BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) a obrigatoriedade do ensino da história destes povos nas escolas brasileiras, 

buscando combater o apagamento da cultura brasileira.  

Apesar da sociedade brasileira pensar que a maioria dos índios vivem apenas em suas 

tribos, isoladas de qualquer contato com a civilização, dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) não demonstram essa realidade. Ao contrário da concepção de 

muitos brasileiros, que apenas reconhecem a identidade indígena dos povos que vivem na 

Floresta Amazônica, mais de um terço deles, ou cerca de 315 mil indivíduos, vivem em áreas 

urbanas. Entretanto, diariamente, os índios ou descendentes de indígenas sofrem invisibilização 

e preconceito. Corriqueiramente ouvem no seu dia-a-dia que seu lugar não é na cidade e sim na 

floresta, onde suas culturas e seus costumes devem estar e que seu lugar não é ali, no meio da 

civilização. 

7.2 Estados Unidos da América 

Nos Estados Unidos da América, a realidade dos povos nativos é igualmente 

discriminatória, visto que historicamente os indígenas norte-americanos tiveram seu povo 

chacinado, sua história distorcida e suas terras roubadas e até hoje lutam pela sua sobrevivência. 

Ativistas indígenas estadunidenses lutam e ocupam cargos políticos para conquistar os direitos 

da população indígena, demarcação de terras e diminuição da violência contra os povos nativos. 

O atual Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez promessas de restaurar as 

demarcações indígenas, combater a violência contra populações nativas vulneráveis e, ainda, 

assegurar melhor assistencialismo médico e educacional. 

Paralelamente, seis lideranças nativas vão participar ativamente da vida política do país. 

Três candidatas democratas e três candidatas republicanas, que também pertencem a povos 

originários, foram eleitas deputadas e estabeleceram um novo recorde: nunca a liderança 

indígena teve tantos representantes no Congresso. 

7.3  Aborígenes Australianos 

Com uma história semelhante às já citadas, os aborígenes australianos, apesar de serem 

um dos povos mais antigos conhecidos, presentes há mais de 50 mil anos, a chegada dos 



 

ingleses na ilha causou um massacre na região com a decretação de leis discriminatórias que 

perduram até hoje e a tentativa de destruição da cultura e da religião animista praticada pelos 

aborígenes. Os colonizadores também violaram e destruíram locais sagrados, além de praticar 

a caça justamente aos originários, vistos e tratados como animais. Esse processo de demolição 

da história de um povo e perseguição étnica é repetido de forma semelhante em outras nações, 

como os espanhóis fizeram com os incas, astecas e maias na América Latina. 

Mesmo com a independência da ilha em 1900, os ingleses seguiram tratando 

australianos originários com a mesma discriminação. Nessa época – entre 1910 e 1970 - 

conhecida como a da “geração roubada”, os que buscavam criar uma nova nação branca – e 

aqui já estavam também os neozelandeses - praticaram atrocidades contra os povos autóctones. 

Uma delas era “confiscar” crianças originárias de pele mais clara para serem educadas em 

centros educativos, visando incutir nelas a cultura ocidental, roubando-as de suas tradições. 

(IELA - IFSC, 2017) 

8. CASOS DE XENOFOBIA E A REPERCUSSÃO INTERNACIONAL   

 Neste último século, a palavra xenofobia, o ódio por estrangeiros, tem sido bastante 

discutida, tanto nas redes sociais e meios de comunicação, como em telejornais. Esse fenômeno 

é decorrente das crescentes manifestações contra atos xenófobos, os quais têm outorgado 

atenção à esta problemática atual. É comum que a xenofobia seja direcionada a um grupo de 

pessoas em específico, seja ele asiático, negro, islâmico, ou outro, esse tipo de discurso de ódio 

pode ser proferido à qualquer um que não se encaixe nos padrões do país em que se encontra. 

Além disso, a xenofobia pode ser praticada, não apenas contra refugiados, visto que esta é a 

ideia mais comum sobre este tipo de discurso, mas, também, contra moradores, pessoas 

naturalizadas e turistas. 

8.1 China e povo chines pelo mundo 

Um caso relevante de xenofobia atual ocorreu durante a pandemia do Coronavírus, contra 

pessoas asiáticas e/ou descendentes, tendo em vista que os primeiros casos da doença foram 

registrados na China. Assim, milhares de pessoas sofreram ataques, por terem características 

amarelas, por serem associadas à COVID-19. Um exemplo de intolerância foi um massacre, na 

região de Atlanta, nos Estados Unidos (EUA), o qual deixou oito pessoas mortas, dentre elas 

duas mulheres de ascendência chinesa e quatro sul-coreanas. Após a pandemia, entre 2020 e 



 

2021, os ataques violentos contra pessoas amarelas foram de 3.795 nos Estados Unidos da 

América, tendo aumentado cerca de 150% em relação ao ano anterior. (VEJA, 2021). É 

importante ressaltar, no entanto, que estes casos não ocorrem apenas nos EUA, mas sim em 

muitos países ao redor do mundo, como Brasil e países europeus. 

8.2 Povos Islâmicos e árabes 

A xenofobia, porém, não é apenas contra pessoas amarelas. Há casos de xenofobia contra 

pessoas islâmicas e de origem árabe, principalmente após o ataque de 11 de setembro, devido 

à associação desta etnia com grupos terroristas, como a al-Qaeda, responsável pelo atentado; 

contra pessoas latinas, principalmente em países desenvolvidos, devido a crença de que estas 

estariam roubando seus empregos e sujando sua cultura e seu país; o mesmo ocorre com pessoas 

pretas, onde o caso é acentuado pelo seu passado escravizado.  

8.3 Imigrantes latinos nas potências americanas  

No Brasil, casos de xenofobia contra imigrantes negros, venezuelanos, haitianos, 

bolivianos, dentre várias outras origens, são evidentes, discriminação atrelada diretamente ao 

racismo presente no país.  Em janeiro de 2018, a Secretaria Especial de Direitos Humanos 

apresentou um relatório com dados sobre as denúncias de violações de direitos humanos 

realizadas em 2015. Com esse levantamento, constatou-se que houve um crescimento de 633% 

das denúncias de xenofobia no Brasil em comparação com 2014. A regularidade com que casos 

de comportamentos xenófobos são noticiados, reforçam tais números. Em julho de 2018, por 

exemplo, passou a circular na internet um vídeo que mostra um refugiado sírio sendo agredido 

pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. O Ministério Público Brasileiro tem recebido 

denúncias graves de casos de xenofobia atrelados a trabalho escravo, tráfico de pessoas e 

impedimento dos mesmos a serviços públicos. Denúncias de trabalho escravo de imigrantes 

cresceram exponencialmente nos últimos anos no país. A escravidão moderna é um problema 

crescente entre os imigrantes brasileiros, uma vez que, por não conhecerem as leis trabalhistas 

do país estão sujeito a subempregos análogos a escravidão. 

Uma série atual que trata de maneira excelente sobre o tema de xenofobia na atualidade 

é Um Dia de Cada Vez, que acompanha uma família de imigrantes cubanos, expondo o 

preconceito sofrido por imigrantes latinos nos Estados Unidos, onde são constantemente 

rebaixados, estereotipados, ridicularizados e apagados culturalmente por pessoas brancas. 



 

Em suma, entende-se que todos os países são passíveis de atitudes xenófobas, assim 

como, grande parte deles também está sujeito a ser alvo de discursos de ódio e preconceito. 

Portanto, é necessário incentivar a discussão sobre este tipo de comportamento, para impedir 

que este se torne aceitável dentro da nossa sociedade, além de repreender aqueles que o tomam 

como normal.  

9. CONCLUSÃO 

Num breve resumo, o comitê tem como objetivo vivenciar aos alunos o mundo político 

internacional de forma ativa e crítica, a fim de que entendam como este funciona, seu sistema 

internacional e as relações entre países. Diante disso, os diretores preparam esse guia como uma 

forma de auxílio e base para pesquisas, embasamentos, conhecimentos fundamentais e dúvidas 

referentes ao funcionamento desse comitê. 

A política não se situa no pólo oposto ao de nossa vida. Desejemos ou não, ela permeia 

nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos. (Women, Culture and 

Politics. 1989) 
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