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DENISE DORA 
Editora convidada

Produzir uma edição da Sur sobre defensoras e defensores 
de direitos humanos em meio à crise global de saúde pública 
causada pelo novo coronavírus foi um desafio para a Conectas. 
Os efeitos da pandemia em termos de violações de direitos 
e liberdades e os equívocos estatais no seu enfrentamento 
tornaram ainda mais difícil a situação das pessoas que atuam 
na defesa dos direitos em todo o mundo, e consequentemente 
maior o desafio de abordar o tema.

Em seu último relatório, Michel Forst, ex-Relator Especial da ONU 
sobre defensoras e defensores, expressa uma preocupação 
que fora constante no seu mandato: o abismo entre o papel 
fundamental das pessoas defensoras na conquista de direitos 
civis, econômicos, sociais e políticos e a maneira como elas são 
tratadas, atacadas e perseguidas.1 Organizações internacionais 
de direitos humanos dedicam toda a sua expertise a esta direção: 
tornar evidente a relevância e a urgência deste trabalho. A 
despeito disso, os números de violações são alarmantes, e 
as situações, dramaticamente precárias,2 o que justifica a 
necessidade de encorajar o movimento de direitos humanos na 
sua multiplicidade de expressões e atuações.

Desde o começo, o objetivo da Sur 30 foi olhar para defensoras 
e defensores a partir uma perspectiva que não aquela baseada 
em número de mortes, riscos e ameaças, ou através da descrição 
de espaços democráticos cada vez mais fechados que compõem 
o dia a dia de defensoras e defensores ao redor do mundo. 

CARTA ÀS LEITORAS E AOS LEITORES

DOSSIÊ SUR

MARYURI MORA GRISALES
Editora Executiva da Sur | Revista Internacional de Direitos Humanos 
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Tomando cuidado para não minimizar uma realidade de extrema 
desigualdade e violência, nem romantizar um trabalho geralmente 
realizado em condições nas quais a vida de pessoas defensoras 
está em xeque, nosso desejo foi focar seus rostos e suas trajetórias, 
celebrar suas conquistas sem abrir mão de pensar em uma agenda 
urgente para garantir seu bem-estar e proteção. 

A própria categoria “defensora/defensor” foi colocada em 
questão e muitas vezes ressignificada nos diferentes relatos 
que integram esta edição. Nem toda pessoa que defende a vida, 
busca justiça ou denuncia violações de direitos se reconhece 
como defensora e/ou usufrui dos direitos que detém. A 
nomenclatura carrega uma formalidade institucional – inclusive 
de linguagem – que visa nomear um exercício muito mais antigo 
e diverso do que a própria declaração da ONU (1998) sobre 
defensoras e defensores consegue abranger. 

Nesta edição, portanto, nossas leitoras e nossos leitores 
encontrarão potentes histórias de indivíduos, coletividades, 
organizações e movimentos que configuram o amplo espectro da 
luta por direitos humanos. A quantidade de pessoas e situações 
que conseguimos reunir, assim como o alcance geográfico 
das contribuições (15 países), respondem ao nosso esforço 
por continuar sendo um espaço de convergência de vozes do 
Sul Global e à nossa busca constante por ecoá-las através de 
linguagens e formatos variados e acessíveis. Os infográficos 
desta edição são um exemplo dessa tentativa. Por outra parte, 
o processo editorial de uma revista que se pretende plural e 
diversificada tornou-se ainda mais desafiador no contexto das 
limitações de diversas ordens que se impuseram à nossa equipe 
e aos próprios autores por causa das medidas de isolamento 
social decorrentes da pandemia em curso. Nesse sentido, vale 
notar que ferramentas de comunicação instantânea foram 
importantes aliadas no diálogo e intercâmbio 100% remoto com 
as/os protagonistas desta Sur.
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Também é importante mencionar que o uso de uma linguagem 
mais inclusiva nas versões em português e espanhol para 
referenciar as pessoas defensoras de direitos humanos foi 
um desafio constante, porém um compromisso necessário 
assumido pela equipe editorial durante todo o processo de 
elaboração da Sur 30. Com isso, esperamos que todas e todos 
se sintam incluídas e incluídos nas leituras aqui apresentadas, 
assim como nas edições futuras da revista. 

Da mesma forma, aproveitamos esta oportunidade de diálogo 
direto com nossas leitoras e nossos leitores para reafirmar 
o compromisso antirracista da Revista Sur e com as políticas 
afirmativas adotadas a partir deste número, incluindo, por 
exemplo, a participação de mais profissionais negros em nosso 
quadro de colaboradores externos. 

1 • AS LUTAS DE SEMPRE...

Pessoas defendem diretos humanos antes mesmo destes 
últimos existirem no papel, e antes de alguém chamá-las ou 
reconhecê-las como tal. Lutas ancestrais em defesa da Terra e 
pelo reconhecimento do direito dos povos indígenas, o combate 
histórico contra o racismo e a incansável reivindicação da liberdade 
das mulheres na sua diversidade estão presentes nos relatos desta 
primeira seção. Numa potente entrevista, Angela Amanakwa 
Kaxuyana (Brasil), liderança indígena do Pará, vincula sua militância 
a uma longa trajetória de defesa do território dos povos originários 
no Brasil, denunciando com veemência os efeitos da colonização 
e o papel extremamente negativo do Estado, particularmente do 
governo Bolsonaro, no aprofundamento das violações cometidas 
contra esses povos. Juan Carlos Chindicué (Colômbia), integrante 
da Guarda Indígena nacional, narra seu percurso, desde o 
reconhecimento da sua própria ancestralidade até a sua atuação 
pela defesa da vida e do território, em um contexto urbano. Nos 

CARTA ÀS LEITORAS E AOS LEITORES
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dois textos, torna-se evidente não só uma tradição de resistência 
como a explicitação de importantes diferenças entre a cosmovisão 
indígena, sistematicamente negada ou ignorada, e uma concepção 
ocidental do direito e da justiça. Erika González (Colômbia), com 
seu projeto cinematográfico documental ainda em andamento, 
visa sensibilizar um público amplo sobre a luta de mulheres 
defensoras do meio ambiente na América Latina. 

Num diálogo entre Luiz Franco e Iêda Leal (Brasil), o racismo 
estrutural, herança do período escravocrata, é elencado como a 
principal barreira enfrentada por ativistas negras e negros até os 
dias de hoje. Para Iêda, a defesa de direitos é uma questão de 
sobrevivência num país com números absurdos de letalidade – 
cujo principal alvo é a população jovem, negra e periférica. 

A ativista lésbica Indyra Mendoza (Honduras) nos conta de sua 
jornada de luta pelos direitos LGBTQI+ em um dos países mais 
perigosos do mundo para esta população. Comprovando a noção 
debatida nesta edição da Sur de que o ativismo não é característica 
única e absoluta na vida dessas pessoas, no caso de Indyra, ela 
também é colecionadora de moedas e escritora de contos infantis.

As mulheres, de modo geral, constituem um dos principais 
grupos de risco no mundo todo. Seja em decorrência de altos 
fluxos migratórios, contextos de conflito e pós-conflito, ou 
ainda por morarem em espaços cívicos fechados, as mulheres 
que lutam por seus direitos são alvo de violência e perseguição. 
A despeito disso, são também importantes agentes de 
transformação e incansáveis na busca por novas maneiras de 
burlar o patriarcado em suas múltiplas faces. 

O protagonismo feminino na luta por direitos é amplamente 
retratado no texto da jovem ativista Ashvini Rae (Inglaterra) e na 
entrevista realizada pelo Centro de Informações de Rojava (RIC) 
com Ilham Omer e Bahiya Murad (Síria), fundadoras da Mala 
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Jin (Casa das Mulheres) na região de Jazira, no Norte e Leste da 
Síria. No caso de Ashvini, é relatada a experiência de defensoras 
dos direitos humanos indianas com as redes sociais frente ao 
ambíguo papel das mídias, que facilitam processos de articulação 
e mobilização ao mesmo tempo em que criam novas formas de 
violência e assédio on-line. A Casa das Mulheres na Síria, por sua 
vez, é um claro exemplo de organização e ativismo comunitário 
feminino em um contexto de extrema violência e repressão para 
as mulheres. Priorizando o diálogo e a reconciliação como método, 
essas mulheres enfrentam com coragem situações adversas 
decorrentes da tradição política e religiosa do seu país.  

2 • A PERSPECTIVA INSTITUCIONAL E O TRABALHO DE DEFENSORAS 
E DEFENSORES

Após 20 anos da declaração sobre defensoras e defensores 
de direitos humanos, os desafios da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em promover e garantir os direitos de pessoas 
defensoras ao redor do mundo continuam sendo enormes. É o 
que mostra o último relatório de Michel Forst e o que aparece na 
entrevista concedida à Sur por Mary Lawlor (Irlanda), a recém-
eleita Relatora Especial da ONU para situação de defensoras e 
defensores. Em sua fala, Lawlor afirma a necessidade constante 
de reconhecimento e legitimidade do trabalho de defensoras e 
defensores e mostra preocupação pelos efeitos da pandemia do 
coronavírus no dia a dia dessas pessoas, as mudanças para o 
trabalho on-line e os novos riscos em relação à segurança digital. 

Especificamente sobre este tema, temos a contribuição de Juan 
Pablo Bohoslavsky (Argentina) com um texto que, apesar de estar 
fora do dossiê temático, traz uma importante avaliação do impacto 
da Covid-19 sobre a economia global e os direitos humanos ao 
criticar a abordagem da “economia em primeiro lugar” que muitos 
governos têm promovido durante a pandemia. 

CARTA ÀS LEITORAS E AOS LEITORES
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Além das pessoas defensoras e suas lutas, coexistem as 
organizações que dedicam seu trabalho à pesquisa, produção 
de dados, elaboração de relatórios, assim como à criação de 
ferramentas e estratégias para visibilizar e defender a vida de 
quem atua em prol dos direitos humanos. O bloco a seguir 
contém contribuições institucionais sobre a situação global de 
defensoras e defensores, os contextos nos quais essas pessoas 
estão inseridas e o monitoramento das partes envolvidas – 
Estado, empresas e sociedade civil –, apresentando alguns 
valiosos resultados e apontando para os desafios que ainda 
existem no caminho da defesa de direitos. 

Ali Hines (Reino Unido) descreve a grave situação de defensoras 
e defensores de direitos humanos com foco na defesa da terra e 
do meio ambiente a partir de dados alarmantes do relatório anual 
da Global Witness. O choque de interesses com o setor privado 
é elencado como razão principal da perda de vida de ativistas ao 
redor do mundo. Diante de tal cenário, Hines destaca a importância 
da responsabilização das empresas em relação aos direitos e 
interesses econômicos, sociais e de saúde das comunidades locais 
onde desenvolvem suas atividades. 

Marianna Belalba Barreto (Venezuela) e Debora Leão (Brasil) 
chamam a atenção para o ano de 2019 ter sido de intensa 
repressão, mas também de ação coletiva de defensoras e 
defensores. Inspirado nos dados da ferramenta CIVICUS 
Monitor3 e apresentando as tendências globais de atores 
estatais e não estatais para restringir o trabalho de defensoras 
e defensores em todo o mundo, o texto traz um esforço por 
reconhecer, celebrar e aprender com as histórias de pessoas 
que atuam na defesa dos direitos humanos ao incluir casos e 
nomes concretos dessas conquistas em vários países. 

No texto de Madeleine Sinclair (Estados Unidos), o estudo do 
International Service for Human Rights (ISHR) sobre o impacto das 
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intimidações sobre as pessoas defensoras no engajamento com o 
sistema ONU é uma importante ferramenta para ajudar na tomada 
de decisão por parte de defensoras e defensores sobre os riscos 
que assumem, assim como na responsabilização dos Estados por 
qualquer forma de intimidação. 

Finalmente, Todd Howland, Shelby Ankrom, Gonxhe Kandri, 
Paul Olubayo, Hannah Shireman, Alli Strong-Martin e Amelia 
Shindelar, da Universidade de Minessota (Estados Unidos), 
apresentam, com base em conhecimentos acadêmicos e 
práticos, o “Método Minessota para Mudança em Direitos 
Humanos”, cujo objetivo é auxiliar defensoras e defensores de 
direitos humanos a desenvolverem estratégias de mudanças 
com boas chances de sucesso. 

Uma perspectiva institucional diferente está presente no 
instigante texto de Julia Mello Neiva (Brasil) e Amanda 
Romero (Colômbia). Com base em suas experiências como 
mulheres vinculadas a organizações que lidam com o impacto 
das empresas nos direitos humanos, as autoras narram as 
dificuldades e o dilema ético presentes no desempenho do 
seu trabalho. Cientes da relação ambígua e das contradições 
envolvidas na relação empresa-direitos humanos, e 
enfrentando críticas tanto por parte das organizações de 
vítimas como das próprias empresas, elas não deixam de 
acreditar nas potencialidades do seu trabalho. 

3 • CUIDADO E AUTOCUIDADO

Manterem-se vivas e seguras é o principal objetivo das pessoas 
que defendem direitos humanos hoje. Uma tarefa que ganha 
complexidade dependendo de elementos como contexto 
geográfico, cor da pele, nacionalidade, religião, gênero e 
orientação sexual, entre outros multiplicadores de opressão. 
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Essa é uma tarefa nada fácil para pessoas comprometidas com 
a defesa de direitos, já que geralmente colocam em primeiro 
lugar as causas que defendem. Como resposta a essa tendência e 
seus efeitos negativos para defensoras e defensores, nos últimos 
anos, esforços têm sido feitos para reivindicar o cuidado e o 
autocuidado como direito e como práticas imprescindíveis dentro 
do movimento. Sobre o tema, contamos com duas propostas 
inspiradas no potente texto publicado na Sur 26, “O autocuidado 
como estratégia política”.4

Simone Cruz (Brasil) e Jelena Dordevic (Sérvia/Brasil), a partir 
de experiências concretas – feministas e mulheres não brancas 
no Brasil – destacam a importância de pensar a sustentabilidade 
e a proteção de mulheres defensoras em longo prazo, levando 
em consideração as maneiras pelas quais as desigualdades de 
raça e gênero operam para impedir que as mulheres vivam livres 
de violência. Para Lisa Chamberlain (África do Sul), é necessário 
passar do autocuidado para o cuidado coletivo, afirmando que 
este, quando institucionalizado, é mais eficaz. Essa mudança 
implica em uma abordagem institucional comprometida com o 
conceito de cuidado em toda a sua abrangência. 

4 • NOVOS ATIVISMOS E EXPERIÊNCIAS NÃO CONVENCIONAIS DE 
DEFESA DE DIREITOS

Uma trajetória interessante é a de Oren Yakobovich (Israel), 
empreendedor social e ex-militar com anos de experiência na 
implementação de estratégias de resistência, documentação de 
violações de direitos humanos e gerenciamento de protocolos 
de segurança para defensoras e defensores em locais como 
Cisjordânia e Camboja. Para Oren, o desafio constante da proteção 
é saber usar conhecimentos ancestrais (até mesmo bélicos) para 
implementar estratégias novas e abrangentes que capacitem a 
sociedade civil e a tornem mais eficiente.  
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O marcante texto de Íbis Silva Pereira (Brasil), mais conhecido como 
Coronel Íbis, com seu olhar crítico sobre a própria experiência na 
Polícia Militar do Rio de Janeiro, lembra-nos dos aliados improváveis 
na luta pelos direitos humanos. Em uma narrativa que mistura 
veia poética, pensamento político crítico e esperança, Coronel Íbis 
compartilha conosco o seu sonho de uma polícia mais humana e 
comprometida com a defesa dos direitos humanos, na contramão 
do cotidiano da segurança pública brasileira. 

Falando justamente em contrariar expectativas, as palavras 
“engraçado” e “divertido”, em uma visão mais imediata, parecem 
estar fora do léxico comum da defesa de direitos. Não que sejam 
ausentes do cotidiano de defensoras e defensores, que, apesar dos 
pesares, conseguem sorrir, relaxar e se divertir em meio às piores 
conjunturas. Mas seguramente esses adjetivos não fazem parte da 
linguagem tradicional do movimento, tampouco dos documentos e 
relatórios oficiais. Defender direitos não é fácil, não é seguro, não é 
tranquilo. Como, então, usar o humor na luta por direitos? Em uma 
fascinante contribuição à Sur, Ishtar Lakhani (África do Sul), que 
advoga pelo ativismo criativo na luta pelos direitos das profissionais 
do sexo em seu país, compartilha a sua história e as motivações que 
a conduziram pelo caminho da justiça social desde muito jovem. 
Por meio de um processo de autoconhecimento e paixão política, 
ela descobre o poder milagroso da graça e do humor como veículo 
ideal para transmitir mensagens sobre direitos humanos. 

PerifaConnection (Brasil) é um coletivo de ativismo de periferia 
protagonizado por jovens negros do Rio de Janeiro (Raull 
Santiago, Nina da Hora, Salvino Oliveira, Wesley Teixeira e 
Jefferson Barbosa) que, a partir de diferentes experiências de 
vida, luta e até vinculo religioso, convergem em ser defensores 
desde e para as periferias. Potência e protagonismo negro são 
palavras importantes na trajetória desses jovens, que se tornaram 
exemplos do midiativismo brasileiro e que têm conseguido 
fortalecer crescentemente uma rede de atuação nacional. 
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5 • ARTE: COSTURANDO NARRATIVAS, LUTAS E MEMÓRIA

Para a seção de Peças Artísticas da Sur 30, a opção por incluir 
obras e projetos com uma narrativa comum foi instigada pela 
primeira proposta que recebemos através do call for papers. A 
partir daí, nos cruzamentos entre diálogo e pesquisa, a equipe 
encontrou um elemento que, simbolicamente, relaciona-se aos 
eixos temáticos desta edição: celebração e proteção por meio 
da costura e tessitura de diferentes narrativas, perspectivas e 
subjetividades. Com isso, chegamos a três projetos/artistas/
expressões culturais que, cada uma a seu modo, representam 
formas artísticas, sensíveis e colaborativas de defesa dos 
direitos humanos por meio do trabalho manual de costuras e 
bordados, com o especial protagonismo das mulheres.

Retirada do acervo do projeto “Navegando Risco, Gerenciando 
Segurança e Recebendo Apoio”, da Universidade de York, a 
imagem de uma colcha de retalhos colorida chamou a nossa 
atenção e ilustra a capa da Sur 30. O projeto, aqui apresentado 
em texto por Alice Nah e Juliana Mensah (Reino Unido), enfoca 
experiências de defensoras e defensores de direitos humanos 
da Colômbia, México, Egito, Quênia e Indonésia a partir de 
histórias sobre segurança e proteção por meio de poemas, 
filmes, desenhos, música etc. Rosa Borrás (México), uma das 
artistas participantes do projeto, cedeu para a identidade 
visual e a galeria de arte da revista imagens do cobertor que ela 
produziu com pedaços de roupas de defensoras e defensores 
e relatos poetizados por Mensah. 

A técnica chilena de costura das arpilleras tem sido utilizada 
em diversos países, especialmente na América do Sul, como 
forma de retratar, por meio de bordados, denúncias de 
abusos de direitos humanos, violências, traumas e também 
resistências a partir da tomada de voz e a contação visual 
dessas histórias. Dois grupos de bordadoras chilenas – 
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Bordadoras en Resistencia e as bordadoras de Coyhaique 
(Chile) – compartilharam suas histórias pessoais e de luta 
coletiva (as quais transformamos em um perfil), assim como 
algumas imagens das suas principais obras e do processo 
dessa bela e potente forma de ativismo têxtil. 

Por último, apresentamos a artista visual Mônica Nador 
(Brasil), fundadora do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), espaço 
cultural localizado na periferia de São Paulo, onde passou a 
residir para atuar diretamente com a comunidade local. O 
trabalho de Mônica envolve o aproveitamento de histórias 
individuais em oficinas e projetos coletivos, desmistificando a 
ideia de que “arte” não é para todo mundo. Em entrevista à Sur, 
a artista fala de direito à cultura e detalha projetos antigos e 
recentes em sua trajetória.
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“SER LÍDER, SER MULHER E SER INDÍGENA: 
TRÊS DESAFIOS, TRÊS BARREIRAS”

•   Entrevista com Angela Amanakwa Kaxuyana   •

Por Maryuri Mora Grisales e Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz 

Defender os territórios indígenas, para Angela Amanakwa Kaxuyana, significa garantir a 
sobrevivência da humanidade. Angela é uma liderança da Amazônia brasileira, do povo 
Kahyana da Terra Indígena Kaxuyana Tunayana, localizada no extremo norte do estado 
do Pará, na fronteira do Brasil com o Suriname. Ela é integrante da coordenação executiva 
da Coordenação das Organizações dos Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), 
organização base da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Em 2019, esteve 
em viagem à Europa com a APIB como parte da campanha “Sangue Indígena: Nenhuma 
Gota a Mais”.1 Na ocasião, fez denúncias sobre as violações de direitos socioambientais 
na Amazônia, ressaltando o caráter criminoso das queimadas, as ações intimidatórias e a 
situação de vulnerabilidade dos povos indígenas em isolamento voluntário. Segundo ela, 
a não demarcação das terras indígenas coloca em risco a vida de diversos povos isolados, 
além de fragilizar os territórios, sobretudo pela ação ilegal de garimpeiros, hidroelétricas 
e grileiros. Mais recentemente, denunciou que o exército brasileiro teria levado o novo 
coronavírus aos povos indígenas de sua região. 

Na entrevista concedida à Revista Sur, Angela Amanakwa Kaxuyana discute, entre outras 
questões, sua trajetória pessoal como ativista e defensora dos direitos dos povos indígenas, 
as diversas violências a que essa população está sendo exposta no Brasil contemporâneo 
e a importância da tomada de consciência da população brasileira e estrangeira acerca 
das sistemáticas violações de direitos humanos perpetradas direta e indiretamente pelo 
Estado contra os povos originários.
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•  •  • 

Revista Sur • Primeiramente, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória, individual e 
coletiva, na defesa dos direitos dos povos indígenas.

Angela Amanakwa Kaxuyana • Eu venho de uma luta de retomada de um território. 
Não somente do meu povo, mas de vários povos que foram removidos na época da 
ditadura2 para outro território. Eu venho de um histórico de luta, de retorno para o 
território tradicional, pela luta da defesa e da demarcação do território indígena Kaxuyana 
Tunayana. Sempre digo que eu sou militante desde quando nasci, porque nascer mulher 
indígena dentro dos territórios requer que você milite a partir de quando você se depara 
com as dificuldades ali presentes, com a falta de acesso às políticas, com a falta de acesso 
ao que é seu direito enquanto povo. 

Sur • Como a violência histórica direcionada aos povos indígenas se relaciona com o 
atual desmatamento e outras violências crescentemente graves cometidas contra a floresta 
amazônica sob uma falsa noção de desenvolvimento?

AAK • Na verdade, o único motivo de violência contra os povos indígenas sempre foi a 
ganância do não indígena sobre os nossos territórios. Então, ela está diretamente ligada 
com o que tem ocorrido nos últimos tempos, como os assassinatos de lideranças, que tem 
ligação com a própria proteção e a doação da vida da população indígena para proteger 
nossos territórios e as florestas. E quando a gente fala de floresta, é floresta com vida. 
Porque as pessoas costumam muito separar o que é o contexto de floresta, como se ela 
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não tivesse vida. A floresta está lá porque nós estamos lá. Nós fazemos parte da vida da 
floresta. Então, ela está totalmente ligada. 

É o próprio avanço – do agronegócio, do desmatamento, das invasões de territórios em 
nome desse desenvolvimento, um desenvolvimento que passa por cima da vida das pessoas, 
que não considera a existência delas. Então, a gente tem se perguntado: mas desenvolver 
o quê? E desenvolver para quê? Porque o desenvolvimento que a gente entende, enquanto 
população indígena, é exatamente o bem-estar, a manutenção, o respeito pelo próximo, 
a manutenção dos nossos recursos e a garantia de que as populações consigam viver com 
dignidade. Isso é um desenvolvimento, e não esse outro que coloca tudo abaixo para poucos 
se enriquecerem e para poucos terem o privilégio de ter a sua vida garantida a partir da 
morte, do desmatamento e a partir do derramamento do sangue indígena.

Sur • Como surgiram a Coordenação das Organizações dos Indígenas da Amazônia Brasileira 
e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e quais são suas principais reivindicações? 

AAK • A COIAB fez 31 anos agora em 2020. Ela é o resultado de um movimento 
muito anterior ao processo de participação de lideranças indígenas na Constituinte 
[de 1988]. Então, há uma mobilização na Amazônia, formada por várias lideranças, 
de se posicionar principalmente pela reivindicação de demarcação dos territórios 
indígenas. Então, a pauta principal da criação e o objetivo da COIAB foi uma agenda 
forte pela demarcação de territórios indígenas. Mas, ao mesmo tempo, você tinha um 
contexto de discussão da Constituinte, e essas lideranças tiveram uma participação 
muito grande de mobilização e de levar a pauta indígena para que hoje os direitos 
desses povos estejam inseridos na Constituição. 

Assim, ela é o resultado também de um sonho, no sentido de que a luta pudesse proporcionar 
a garantia dos direitos da população indígena. Aí se constrói a primeira agenda principal, 
que é a demarcação e a garantia dos territórios indígenas. A gente costuma dizer que sem a 
garantia das demarcações, sem os territórios, não conseguimos discutir os nossos planos de 
vida. Não é possível discutir as políticas de educação e de saúde se você não tem a garantia da 
sua segurança enquanto pessoa, enquanto povo, que é a demarcação do território indígena. 

A COIAB foi constituída formalmente em 1989, mas ela é uma articulação muito 
anterior a isso. É uma articulação de lideranças que estavam fortemente nesse processo de 
enfrentamento, já naquele momento, para o reconhecimento dos territórios indígenas, 
na luta pela demarcação das terras na Amazônia, mas também nessa participação no 
processo de discussão na Constituinte. 

Sur • Recentemente, você e outras lideranças indígenas foram a alguns países europeus 
para realizar uma campanha de conscientização. Poderia nos explicar um pouco sobre a 
campanha e as pautas nela discutidas, como a pressão para a não ratificação do acordo 
comercial entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a União Europeia? 
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AAK • O objetivo dessa campanha pela Europa foi exatamente levar a voz indígena, no sentido 
de denunciar a violação dos direitos dos povos indígenas e o avanço do desmatamento. 
O lema, o recado da nossa campanha era “Sangue Indígena: Nenhuma Gota a Mais”.3 
Na época, foi justamente em seguida das queimadas. E na Amazônia, a maior parte das 
queimadas também foi nos territórios indígenas,4 muitas provocadas de forma criminosa. 
Inclusive tentando nos criminalizar, nos responsabilizar por atos que o próprio Estado 
montou. Quando a gente fala de ato criminoso, não é que alguém do governo foi lá e tocou 
fogo na mata, como eles falavam. O ato criminoso começa com o desmonte das políticas 
de proteção. A criminalidade é isso: você desmonta todo um processo de construção que 
tinha a participação efetiva da sociedade monitorando esses processos dos direitos. Aí, 
desmonta Funai, desmonta IBAMA [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis], desmonta ICMBio [Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade], e isso acabou gerando um conjunto de fatores favoráveis para que a 
queimada avançasse de forma absurda em 2019. 

Também foi um ano de vários assassinatos de lideranças indígenas e do avanço do 
agronegócio para dentro dos territórios indígenas. E também o primeiro ano de gestão 
do governo Bolsonaro, que veio pra cima com toda força. E o primeiro grupo, a primeira 
população que ele declarou inimiga foi a população indígena. Então, a campanha teve esse 
sentido, mas ao mesmo tempo a gente também teve pautas importantes mostradas para 
a sociedade europeia, fazendo o alerta de que eles são responsáveis de forma direta pela 
garantia dos nossos direitos no Brasil. Eles são também responsáveis por barrar, por colocar 
fim em muitas violências, em muitas violações de direitos que a gente tem sofrido. 

E a gente falou bastante que o mercado vende o sangue indígena. E vende para quem? 
Vende para a Europa exatamente. Então, a gente visitou os países e levou esse alerta para 
eles: a soja que você compra é regada com sangue indígena. Então, você é responsável pela 
compra dos produtos que estão importando do Brasil, que são de áreas de conflito, áreas 
de territórios indígenas. A demanda de vocês, da Europa, faz com que as nossas vidas sejam 
pressionadas, que as nossas vidas sejam dizimadas para poder atender o mercado de vocês. 
Esse alerta, não somente para a sociedade, mas também para empresários e para os políticos 
era nesse sentido. Durante 45 dias em 11 países, a gente levou muitos alertas sobre esse 
momento. O mercado da Europa é sustentado com sangue indígena. A soja que vocês dão 
para os animais aqui é regada por sangue indígena. A madeira que é vendida aqui e o milho 
que é trazido vêm de invasão e vêm de áreas de conflito, onde muitos indígenas perdem sua 
vida para poder manter seus territórios.

E a gente também trouxe esse alerta para o acordo do MERCOSUL, considerando que ele 
tem várias cláusulas que não estão muito claras no sentido de respeitar e resguardar os direitos 
dos povos indígenas. A existência de uma cláusula que diz que respeitará esses direitos não 
assegura que, de fato, nossas vidas, nossos territórios, a nossa existência sejam respeitados. 
A gente falou muito que, se o Bolsonaro não respeita os tratados internacionais, tratados 
da ONU, que definem e defendem os nossos direitos enquanto povos indígenas, imagina 
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um tratado de livre comércio. Além de pontuar que muitas demandas tratadas dentro desse 
mercado livre do acordo do MERCOSUL têm situações que não estão apontadas, como a 
exportação de ouro e outros minérios, que continuam como um dos itens que não levam em 
consideração o monitoramento ou a taxação. Isso faz com que os nossos territórios estejam 
na mira de forma direta, como nesse PL [projeto de lei] da mineração.5

Sur • Qual é o papel de alianças com movimentos sociais, partidos e organizações não 
governamentais na luta antirracista no Brasil e no exterior? E como você compreende a 
intersecção de lutas contra opressões históricas no país e a importância de haver lideranças 
mulheres, negras, quilombolas e indígenas na defesa pelos direitos humanos?

AAK • Falar de aliança é um processo que a gente tem encampado, e cada vez mais a 
gente tem fortalecido a necessidade de ampliar essas alianças com organizações de outros 
segmentos. Seja das mulheres, como a gente fez com a Marcha das Mulheres Indígenas, 
fazendo um link, um encontro com a Marcha das Margaridas, seja com o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto, enfim. A gente tem cada vez mais visto e percebido a importância 
de nos mantermos firmes, aliados e alinhados no sentido de continuar lutando. Não só 
povos indígenas. O movimento indígena é um movimento que aparece nos embates, que 
aparece na luta. Foi o primeiro movimento que se deparou, que foi lá frente a frente com 
o governo Bolsonaro, mas essas outras populações também são atacadas de forma direta. 
Apesar de claramente ele declarar guerra contra a população indígena, isso não deixa de 
fora outras populações, como quilombolas e comunidades extrativistas. E quando ele fala 
de ONGs, a gente também está inserido, porque as nossas organizações indígenas, como 
COIAB e a APIB, também são organizações não governamentais. É um espaço jurídico que 
nos representa para encaminhar o que a gente necessita em termos legais. E a gente tem 
muitos aliados das ONGs, que têm um papel fundamental, não só de hoje, mas de toda 
uma história de defesa dos direitos dos povos indígenas.

Sur • Infelizmente, o Brasil segue entre os países com mais casos de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus, sendo uma situação mais grave ainda para as comunidades tradicionais. 
Como você compreende as relações entre racismo, genocídio e pandemia diante das ações 
do Estado brasileiro no atual contexto?

AAK • Os povos indígenas, infelizmente, têm segurado esse ranking de mortes e de descaso 
diante do avanço dessa pandemia nos territórios indígenas. É um número assustador. Só 
na Amazônia brasileira, tínhamos, até o dia 6 de julho, mais de 390 mortos. E sobre esse 
número não aparece nenhum dado estatístico, nenhuma referência, nenhuma atenção é 
dada sobre a situação do avanço do coronavírus entre a população indígena, e quando 
aparece são dados muito abaixo da realidade. Até esse dia são mais de 8.866 pessoas com 
caso positivo e 99 povos afetados, de acordo com levantamento da COIAB. 

Isso não está desassociado exatamente desse genocídio em curso. Porque, quando a gente 
fala de genocídio, não é simplesmente alguém ir lá meter bomba, metralhar alguém. Mas 
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começa exatamente pela ausência de políticas públicas. Primeiramente, o Estado brasileiro 
não apresentou nenhum plano emergencial que pudesse se preocupar com os territórios 
indígenas. Os nossos territórios estão nas áreas de fronteira e são de difícil acesso. E o 
coronavírus chegou lá. Em muitas regiões, em muitos casos ele foi levado pelos próprios 
agentes do Estado. Porque a falta de estrutura, a falta de monitoramento, a falta do 
cumprimento dos protocolos para que, de fato, o novo coronavírus não chegasse aos 
nossos territórios indígenas fizeram com que atingíssemos esse número alarmante. Então, 
a cada dia, a gente tem acompanhado e monitorado as informações, e tem se deparado 
com a situação do avanço do vírus dentro do território indígena. E hoje, não há nenhuma 
providência, nenhuma estrutura, nenhuma ação emergencial do Estado com atenção 
especial à população indígena. Infelizmente, é o cenário posto, que é o pacote, como a 
gente fala, um pacote de desmonte das políticas para exatamente nos atingir e desaparecer 
conosco, a população indígena desse país. 

Sur • No contexto da crise no combate à pandemia em territórios indígenas, como você 
analisa as falhas na assistência governamental e as razões para essa ineficácia?

AAK • O Estado se exime dessa responsabilidade em relação a assumir que a população 
indígena está em uma situação caótica, está em uma situação extremamente crítica com 
o avanço do coronavírus. Mas não tem nenhum plano, nenhum anúncio, não há um 
diálogo, não há uma ação efetiva emergencial para que isso seja combatido. E a gente acaba 
dependendo muito do próprio DSEI [Distrito Sanitário Especial Indígena], que está ligado 
à SESAI [Secretaria Especial de Saúde Indígena], mas que é uma estrutura totalmente 
vendida para políticos colocarem pessoas do seu interesse. Isso gera uma falta de estrutura 
em decorrência dessa ocupação dos órgãos de defesa dos direitos dos povos indígenas, 
como a Funai e a SESAI, o que têm sido moeda de troca para políticos. Inclusive para os 
nossos inimigos, como é a Funai hoje, cheia de missionários, com pessoas que são contra 
a população indígena; pessoas do agronegócio, invasores de território indígena. Assim, os 
nossos direitos estão, cada vez mais, sendo desmontados e vendidos em nome de agradar 
essa política do governo Bolsonaro.

Mas tudo isso tem um único objetivo. O objetivo maior é exatamente varrer, desaparecer a 
população indígena para tomar nossos territórios. Porque é lá que estão os recursos em que a 
ganância está de olho. Mas por que estão lá? Porque nós sempre lutamos, nós sempre vivemos, 
e até mudamos as nossas vidas para mantermos aqueles territórios. Nós nunca permitimos 
que os nossos recursos se deteriorassem, que fossem trocados ou vendidos. Então, os únicos 
territórios que hoje mantêm a riqueza do Brasil são exatamente os territórios indígenas, 
onde há água preservada, mananciais, recursos que podem, de fato, garantir o equilíbrio do 
clima, que podem garantir o equilíbrio da própria vida humana. Mas as pessoas têm muita 
dificuldade de enxergar isso. Quando a gente fala da demarcação do território indígena, 
não é simplesmente só demarcar o território como espaço físico. Quando a gente fala de 
demarcar, é demarcar a garantia dos nossos direitos, das nossas vidas, porque é lá que a gente 
consegue fazer toda essa manutenção de viver em harmonia com a natureza.
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Sur • Apesar de todo esse contexto, o que motiva você a continuar lutando? O que diria 
para as pessoas que, como você, permanecem nessa caminhada de resistência? 

AAK • Eu tenho dito que a nossa primeira luta enquanto povo originário desse país é resistir. 
Resistir e garantir as nossas vidas dentro dos nossos territórios, onde está todo o nosso modo de 
ser, toda a nossa existência, toda a nossa essência enquanto povo indígena. Então, lutar pelo meu 
território tem me motivado a permanecer ainda mais resistente, cada vez mais empoderada para 
marcar a minha presença e para que a minha contribuição seja valorizada enquanto liderança 
feminina indígena. Porque isso tem toda uma diferença: ser líder, ser mulher e ser indígena. 
São três desafios e três barreiras, porque geralmente as pessoas tendem a atribuir a liderança às 
figuras masculinas. Mas nós, mulheres indígenas, temos mostrado o quanto o nosso papel na 
luta pelas conquistas na resistência dos nossos territórios tem sido fundamental. Temos estado 
à frente nos processos de defesa, de conquista. Inclusive porque somos as primeiras a sermos 
impactadas por diversas violências, por diversos retrocessos de direitos. 

É necessário que a sociedade assuma esse compromisso de luta. O compromisso de se 
importar com a vida do próximo. Esse descaso com os povos indígenas só demonstra que 
não é só uma questão de não se importar com as nossas vidas; é você não se importar com 
a vida do ser humano. É você não ter humanidade. Ou seja, a humanidade precisa ser 
mais humana. As pessoas têm visto tantos massacres, tanta violência, tantos assassinatos 
entre a população indígena, mas não reagem. Dentro de uma história de colonização, isso 
é conivência. Eu falo que é conivente, porque se a sociedade reagisse, e desse uma resposta 
diante de todos esses ataques e de mais uma tentativa do genocídio dos povos indígenas do 
Brasil, nós teríamos outra força e outra forma de lutar pelos nossos direitos. Teríamos mais 
pessoas se importando com perda de vidas. Por isso, precisamos olhar para o nosso interior 
e nos importar mais com a vida do próximo. Precisamos ser mais humanos para realmente 
cumprir com esse nosso olhar de proximidade, de solidariedade. 

Entrevista conduzida em 16 de junho de 2020.

•  •  • 
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A GUARDA INDÍGENA 
E A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS: 

UMA EXPERIÊNCIA COLOMBIANA

•   Entrevista com Juan Carlos Chindicué   •

Por Revista Sur

A Guarda Indígena foi concebida como uma organização ancestral 
independente e como um instrumento de resistência, unidade 
e autonomia na defesa do território e do projeto de vida das 
comunidades indígenas. Ela não é uma estrutura policial, mas um 
mecanismo humanitário e de resistência civil. A Guarda Indígena 
busca proteger e difundir sua cultura ancestral e o exercício do 
direito próprio. Seu mandato advém das próprias assembleias, 
portanto depende diretamente das autoridades indígenas.1 

Defender a terra e o território em um país como a Colômbia não é uma tarefa fácil. A violência 
colonial e as versões atualizadas do “desenvolvimento” continuam a ter efeitos altamente 
perniciosos sobre os territórios e as populações originárias. A guerra interna que arrastou o país 
por mais de sessenta anos a uma espiral de deslocamentos, fome e morte afetou, principalmente, 
as populações indígenas, camponesas e negras. E são estas populações que lideram a resistência, 
a organização coletiva e as diferentes formas de defesa de seus direitos.

A Guarda Indígena é um esforço coletivo e voluntário de defesa da vida por meio do exercício 
do direito próprio,2 da resistência pacífica, do uso da legislação indígena, da defesa dos direitos 
humanos e da promoção da paz em territórios marcados pela violência.

Em um breve, porém enriquecedor diálogo com Juan Carlos Chindicué, integrante da Guarda 
Indígena, do estado de Cauca (região predominantemente indígena, da etnia Nasa), a Revista 
Sur teve acesso a uma das diversas faces de uma luta antiga pela defesa da vida e da 
autonomia dos povos indígenas na Colômbia.
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Revista Sur • Como foi constituída a Guarda Indígena colombiana?

Juan Carlos Chindicué • A questão da Guarda Indígena vem de muito tempo atrás, 
quando era uma guarda cívica. Ela vem da época de La Gaitana3 e Quintín Lame.4 Naquela 
época, ela se chamava Guarda Cívica e controlava e era responsável pela logística de alguns 
eventos, como colaborar com a comunidade de apoio dos Cabildos5 e das reservas. Essa era 
a Guarda Cívica naquela época.

Com a Constituição de 1991, fomos reconhecidos como movimento indígena.6 Após 
o massacre do Nilo [no qual 21 indígenas foram assassinados],7 a Guarda começa a se 
estruturar. Durante esse período, em 1993 e 1994, muitos jovens, mulheres, crianças e 
adultos se somaram à Guarda. Mas ela não tinha muita força. Não havia uma estrutura forte 
para assegurar a Guarda Indígena. E o processo organizacional se enfraquece. Em 2001, a 
Guarda Indígena retorna e retoma o que ficou pendente. Naquele ano, ela se fortalece com 
aproximadamente três mil guardas indígenas e começa a fazer o trabalho de fortalecimento 
dentro dos territórios indígenas, como guarda indígena, Kiwe thegnas [cuidadores do 
território], para proteger o controle territorial e o projeto de vida: salvaguardá-la. Desde 
aquele ano, até hoje em dia, é assim que a Guarda vem se fortalecendo.

A Guarda Nacional Indígena também nasce dos grupos de coletivos indígenas.8 Um dos 
pontos dos coletivos era reconhecer a Guarda Indígena em âmbito nacional. O governo 
aceitou este pedido do movimento indígena e, atualmente, somos reconhecidos em 
âmbito nacional, assim como a guarda cimarrona.9,10 Ainda falta o reconhecimento da 
guarda camponesa perante o ministério, mas isso está em processo. Estamos falando em 
âmbito nacional, contando com todos os povos, cerca de trinta e três ou trinta e quatro 
mil guardas indígenas na Colômbia.

Sur • Conte-nos sobre você, sua história familiar e comunitária na Guarda Indígena.

JCC • Nasci nessa cidade [Cali], não vim do território ancestral. Nasci nessa cidade 
e meus estudos foram feitos aqui. Com mais ou menos dezoito ou dezenove anos, 
busquei a oportunidade de ir ao estado de Cauca, em especial, de ir ao Norte, para 
procurar minhas raízes. Essa vontade se deu por conta do meu sobrenome [indígena]. 
Começo a fazer esta caminhada comunitária lá no Norte de Cauca, principalmente na 
reserva Toez Caloto. Começo a participar das questões sobre o Cabildo, movimento 
juvenil de Cauca, e passo a ser guarda indígena. E, então, começo a ter esse entusiasmo 
como guarda. No começo, esse processo era uma distração, mas quando uma pessoa 
faz parte disto, quando começa a receber treinamento como guarda, começa a tomar 
consciência do processo organizacional... Nesse momento, já se aflora isso de carregar 
o bastão. Começa-se a gostar do processo, do bastão, da Guarda Indígena. E, então, é 
assim que começa essa minha caminhada comunitária.
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Após um problema familiar, retorno à cidade. Aqui em Cali começo a trabalhar em empresas. 
Ainda carregava na minha cabeça aquilo que havia aprendido em Cauca, tentando fortalecê-lo, 
mas houve um período no qual estava me desconectando da questão organizacional indígena. 
E, então, comecei a frequentar um lugar chamado El Parque de Las Banderas, aqui na cidade de 
Cali, onde quase todo nosso pessoal se encontra. Nosso povo: homens e mulheres [indígenas] se 
reúnem a cada oito dias. Tive a oportunidade de conhecer várias companheiras e companheiros 
naquele parque, de me relacionar e interagir. De conhecer histórias. Havia companheiras e 
companheiros que nos contavam sobre seus problemas no contexto da cidade. A cada oito dias 
fui conhecendo novos companheiros e novas companheiras que estavam na cidade.

Naquela época, tive a oportunidade de conhecer um grupo de mulheres que tinham uma 
fundação e trabalhavam com a questão das “trabalhadoras do lar”. Elas denominam as 
trabalhadoras assim porque a expressão “empregada doméstica” pode remeter à ideia de 
domesticar as mulheres, certo? Então, elas mudaram essa denominação e deram o nome de 
“trabalhadoras do lar”. Então, começo a colaborar com a fundação delas, liderada por uma 
das companheiras que foi a presidente [uma das fundadoras], Carmen Rosalba Gurrute 
Sánchez, que atualmente é minha companheira, esposa e mãe dos meus filhos. Fomos nos 
conhecendo naquele processo de nos encontrarmos todos os domingos. Estamos juntos há 
quase doze anos. E aí nasce o processo familiar e comunitário.

Meu filho mais velho, Sekyu Chindicue Gurrute, nasceu no território ancestral da reserva indígena 
de Totoró, na zona oriente. Sua mãe está lhe ensinando toda essa sabedoria, o conhecimento do 
processo de organização indígena. Juan Diego Chindicue Gurrute [o segundo filho] também 
está nessa jornada. Não conseguimos agendar para que ele nascesse em território indígena, então 
nasceu na cidade de Cali e, a partir de então, nós quatro começamos a sair da cidade.

Levávamos Sekyu às marchas carregado nas costas. O mesmo com Juan Diego. Eles nunca 
souberam o que era um carro ou um cercadinho para crianças, que nada! Desde pequenos, 
desde que aprenderam a andar, eles já estavam nesse processo de guarda e do comunitário. 
Com o passar do tempo, ganharam seus símbolos, que são seu colete, seu bastão,11 seu 
lenço. E, assim, pouco a pouco, se tornam conhecidos, tornando visível a sua formação 
como guardas indígenas, não apenas na cidade, mas também no estado de Cauca e em 
outros lugares. Eles são as crianças que abriram as portas para a Guarda Indígena, porque 
nessa época o assunto da infância era pouco tratado. Eles [os filhos de Juan Carlos] foram 
os pioneiros. Muitas crianças os viam com o colete e o bastão e, a partir daí, começavam 
a dar importância às questões familiares, comunitárias e organizacionais. Fomos um 
exemplo como família com a questão da Guarda Indígena.

Seguimos esses ensinamentos e não os abandonamos. Pelo contrário, o que fazemos todos 
os dias é fortalecê-los ainda mais.

Sur • Fale um pouco sobre o significado do bastão carregado pelos membros da 
Guarda Indígena.
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JCC • A insígnia do bastão [um bastão de 80cm de comprimento, feito com a pupunheira] 
é uma simbologia sagrada na cosmovisão indígena. É uma conexão, uma ponte de energia, 
uma fonte de conexão espiritual.

O poder do bastão está em sua simbologia de autoridade e autonomia indígena. Muitos 
dos bastões são enfeitados com fitas vermelhas e verdes. “O vermelho significa o sangue 
derramado neste processo milenar e o verde vem da natureza, linda e diversa”.12

Para nós, como povo Nasa, o bastão, no caso dos homens, é a nossa companheira, nossa confidente, 
nossa esposa, que nos acompanha, que sussurra em nossos ouvidos, nos guia. Quando a mulher 
o carrega, o bastão é o companheiro, quem a acompanha, a protege, a guia, sussurra para ela. 
Nesse sentido, é uma simbologia importante, porque aprendemos a respeitar homens e mulheres. 
Valorizar e respeitar a nós mesmos, sabendo que ninguém vale mais ou vale menos. Somos iguais.

Dessa forma, o bastão é um símbolo de autoridade, defesa e resistência, mas nunca o 
usaremos como arma. O bastão é a insígnia do movimento indígena, convocando unidade 
e resistência como povo indígena.

Sur • Como você se enxerga enquanto defensor de direitos humanos?

JCC • Não tenho formação, como outros companheiros que se formaram no tema dos 
direitos humanos, que estiveram em salas de aula, que têm títulos e diplomas perante 
a ONU. Não sou um destes. Para mim, a luta pelos direitos humanos nasceu nas ruas. 
Com a mesma comunidade que vamos defender contra despejos, contra violações das 
autoridades competentes, como a polícia e o exército, ou o governo municipal e estadual. 
Nós os defendemos veementemente, estivemos com comunidades indígenas e afro-
camponesas quase 24/7.13 Portanto, a credencial foi concedida pela própria comunidade 
que apoiamos e endossamos. E essa credencial que nos foi dada serviu para que as próprias 
instituições, como as forças de segurança pública e do Estado, reconhecessem a nossa 
participação como defensores de direitos humanos. 

Não foi uma tarefa fácil, porque nós, minha família e eu, somos voluntários. Somos pessoas 
que nos dedicamos dia e noite pelo bem-estar dessas comunidades, principalmente dos 
povos indígenas. Damos tudo, deixamos tudo no trabalho de base. Ser defensor não tem 
sido fácil. Sou um dos que foram ameaçados em várias ocasiões. Recebi ameaças por escrito, 
já sofri uma ameaça física e o governo não nos leva em consideração. Sempre nos foi negada 
a segurança estatal. Apesar de tudo, caminhamos, seguimos caminhando com a confiança 
que sempre tivemos. Eu, por exemplo, ando de transporte público, ando de moto, em 
transporte coletivo, de ônibus, em “jipinhos coletivos”,14 a pé. Ando a qualquer hora da 
noite e ando com a certeza de que fiz as coisas direito, para o bem-estar de uma comunidade.

Portanto, um convite para falar representa mais apoio. Mais apoio do Estado, mais apoio 
das entidades de controle, mais apoio das pessoas e da comunidade. Muitos dirão que 
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nós, defensores de direitos humanos, obtemos lucro, enriquecemos ou algo assim. No 
meu caso, sou voluntário, não tenho renda de nenhum lugar, faço as minhas atividades 
com muito carinho e amor, com 100% de entrega. Vivo humildemente, pago aluguel 
como qualquer outra pessoa, mas isso não nos impede de nos apropriarmos desse assunto. 
A partir disso, como defensor de direitos humanos, como líder indígena, como guarda 
indígena, somos todos pessoas de diferentes processos de organização indígena.

Por fim, gostaria de agradecer pelo espaço e pela oportunidade de tornar visível a questão 
da Guarda Indígena, porque a Guarda Indígena somos todos e todas! Não apenas aqueles 
que carregam o colete, o bastão ou o lenço, mas somos todos e todas. Essa é a força 
do movimento indígena ou a estrutura do movimento indígena. Continuaremos sempre 
defendendo a vida, independentemente da vida de quem for, independentemente da cor, 
independentemente de qualquer coisa! Nós somos defensores da vida e continuaremos 
defendendo o território, continuaremos defendendo nossas comunidades e continuaremos 
defendendo nossas insígnias do processo de organização indígena.

Entrevista conduzida pela equipe da Revista Sur em julho de 2020.
Original em espanhol. Traduzido por Fernando Sciré.

•  •  • 

Juan Carlos Chindicué e seus filhos. 
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Fotos: acervo pessoal de Juan Carlos Chindicué.

“Conte conosco para a paz, nunca para a guerra!”. 
Kiwe Theg’Za, Guerreros Milenarios. 
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1 • “Componente Guardia Indígena,” Consejo 

Regional Indígena del Cauca, [s.d.], acesso em 31 

de julho de 2020, https://www.cric-colombia.org/

portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/

guardia-indigena/.

2 • Sistema jurídico próprio dos povos indígenas.

3 • La Gaitana foi uma heroína indígena do século 

XVI, cacica Timaná nos Andes colombianos. Ela 

liderou o seu povo contra os conquistadores 

espanhóis entre 1539 e 1540.

4 • Manuel Quintin Lame (1880-1967), líder indígena 

colombiano, lutou pela terra e identidade do povo 

Paez ou Nasa e inspirou vários processos de luta, 

incluindo o movimento armado Quintín Lame, uma 

guerrilha indígena ativa de 1984 a 1991.

5 • O Cabildo é uma entidade pública especial, 

cujos integrantes são membros de uma 

comunidade indígena, eleita e reconhecida 

por esta, com uma organização sociopolítica 

tradicional, cuja função é representar legalmente 

a comunidade, exercer autoridade e realizar as 

atividades que lhe são atribuídas pela lei e pelos 

usos, costumes e regulamentos internos de cada 

comunidade. “Cabildo Indígena,” Ministério do 

Interior, [s.d.], acesso em 31 de julho de 2020, 

https://www.mininterior.gov.co/content/cabildo-

indigena#:~:text=Es%20una%20entidad%20

p%C3%BAblica%20especial,atribuyen%20las%20

leyes%2C%20sus%20usos%2C. 

6 • Em 1991, com a nova Constituição, a Colômbia 

foi reconhecida como um Estado pluriétnico e 

multicultural e foram incluídas provisões para 

proteger as comunidades indígenas.

7 • O Massacre El Nilo ou Masacre de Caloto foi um 

ataque perpetrado contra grupos da etnia Nasa no 

município de Caloto, estado de Cauca, em 16 de 

dezembro de 1991, por membros da Polícia Nacional 

da Colômbia e civis armados. Ver: “El Nilo”, Rutas del 

Conflito, [s.d.], acesso em 31 de julho de 2020, https://

rutasdelconflicto.com/masacres/el-nilo.

8 • Em 12 de outubro de 2008, entre quarenta e 

cinco mil e sessenta mil indígenas de diferentes 

etnias, principalmente Nasa, reuniram-se para 

marchar por aproximadamente 120 quilômetros 

de Santander de Quilichao, estado de Cauca, a 

Santiago de Cali, no estado do Valle del Cauca.

9 • Nota da tradução: A guarda Cimarrona se refere 

à guarda das comunidades quilombolas. 

10 • “Guardia Indígena y Cimarrona: Una Vida de 

Resistencia,” Pares, 21 de março de 2020, acesso 

em 31 de julho de 2020, https://pares.com.

co/2020/03/21/guardia-indigena-y-cimarrona-49-

anos-de-lucha/.

11 • O Bastão é um símbolo da Guarda Indígena. 

Natalia Márquez, “Resistencia Pacífica: Este Es 

El Poder del Bastón de Mando en El Cauca.” 

Pacifista, 7 de setembro de 2018, acesso em 

20 de julho de 2020, https://pacifista.tv/notas/

resistencia-pacifica-este-es-el-poder-del-baston-

de-mando-en-el-cauca/#:~:text=Lo%20llaman%20

bast%C3%B3n%20de%20mando,es%20un%20

s%C3%ADmbolo%20de%20paz.

12 • “El Bastón de Kiwe Thegna Nos Motiva a 

Unirnos en La Resistência,” Consejo Regional 

Indígena del Cauca, 16 de outubro de 2019, acesso 

em 31 de julho de 2020, https://www.cric-colombia.

org/portal/el-baston-de-kiwe-thegna-nos-motiva-a-

unirnos-en-la-resistencia/. 

13 • 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

14 • Nota da edição: O autor se refere aos jipes 

Willys e outros modelos de jipes que se tornaram 

uma forma tradicional de transporte (econômico) 

de mercadorias e passageiros na Colômbia, 

principalmente nas áreas rurais.
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“SER DEFENSORA É GRATIFICANTE
PARA MIM, MAS TAMBÉM
É UM ATO DE CORAGEM” 

•   Entrevista com Indyra Mendoza   •

Por Maryuri Mora Grisales 

Revista Sur • Conte-nos um pouco sobre você: quem é lndyra Mendoza?

Indyra Mendoza • Meu nome é Indyra Mendoza Aguilar, sou da cidade de La Ceiba, 
Atlántida, na costa caribenha de Honduras. Tenho, por isso, arraigados os costumes das 
comidas típicas de nossa região e também as características das pessoas da costa, apesar de 
agora estar trabalhando na cidade de Tegucigalpa e morando no município de Santa Lucía. 
Tenho a sorte de ter crescido em uma família em que a defesa dos direitos humanos (talvez 
não se chamasse assim na época) e a arte sempre tiveram um papel importante. Por parte 
da família, refiro-me ao fato de meus avós terem sido pessoas que defenderam os direitos 
humanos na metade do século XX, os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores junto 
às companhias bananeiras, e por muitos anos escreveram e fizeram arte, poesia sobre essa 
temática. Sempre denunciando, estiveram a ponto até de serem executados pelos governos 
da época e coube a eles fazerem sua própria defesa. 

É interessante porque, embora na minha família sempre se falasse em defender a outra, 
o outro, de não deixar ninguém de fora e de ter esses preceitos de um trabalho digno 
para homens e mulheres, também nos ensinaram a gostar de arte. Isso é muito importante 
porque a Cattrachas, nossa organização, é completamente cheia de arte. Não apenas suas 
paredes, seus murais, mas todas as publicações que fazemos contêm o componente da arte. 
Não importa que seja uma denúncia, ela precisa ir com arte; se é um livro, com arte; se for 
uma apresentação, com arte. Amamos a arte e esse ambiente faz com que possamos ficar 
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muito bem por aquelas horas de trabalho em que estamos no escritório, com questões tão 
difíceis quanto a defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQI+ em Honduras, o país 
que há alguns anos não só era o mais violento do mundo, com as cidades mais violentas, 
mas que hoje é o país que percentualmente mais mata pessoas LGBTQI+ na América Latina 
e no Caribe.1 Então é essa combinação, de trazer raízes históricas não apenas da defesa mas 
também da arte, que se manifestou ao longo do tempo em minha família e que eu pude 
herdar e implantar na Cattrachas,2 pois muitas de nossas companheiras também gostam de 
arte, então já começaram a colecionar e desfrutar a arte, desfrutar a vida ao mesmo tempo 
em que defendemos os direitos humanos.

Sur • Como você se envolveu na luta pelos direitos LGBTQI+?

IM • Com os direitos humanos. Isso ocorreu em meados dos anos 90, quando me dei conta 
de que eu era lésbica. A propósito, me dei conta de que eu era lésbica aos 28 anos. Sei que 
quem sempre me conheceu vai dizer: “Como? Mas se desde pequeninha já era lésbica”. Eu 
sei, não vão acreditar, mas eu não tinha conhecido uma lésbica até aquele momento, então 
não sabia reconhecer o que eu era, não entendia, realmente. Obviamente eu gostava de 
mulheres, sempre gostei de mulheres, mas foi uma nova etapa, uma nova vida. Nunca estive 
no armário, mas por que me descobri tão tarde, não é? É incrível! Mas nesse momento, 
quando começo a conhecer muitas outras pessoas lésbicas e gays (porque nessa época éramos 
todas lésbicas e homossexuais, não haviam outras letras em nosso mundo), comecei a me dar 
conta de que quando os meios de comunicação falavam contra as pessoas lésbicas ou gays, os 
homossexuais ou, como nos chamavam, “invertidos”, “degenerados”, “monstros” etc., isso 
me dizia respeito. Então, diante de um texto de um homem em Honduras, ganhei o direito 
de resposta ao jornal e respondi. “Homossexuais, lésbicas e outras ervas” era o título do 
artigo, ainda me lembro muito bem, e minha resposta foi: “Minhas outras ervas”. Já não me 
lembro o que escrevi, mas foi a primeira vez que tive um ato de ativismo, diretamente como 
defensora, e mais tarde no ano 2000. Obviamente, depois de cinco anos conhecendo muita 
gente e começando a frequentar bares que também estavam escondidos, porque antes, se os 
jornalistas percebiam que havia um lugar de diversão, “de ambiente” como diziam aqui, os 
jornalistas iam e queriam colocar as câmeras sobre as grades e muros para ver quem estava 
ali dentro, e tirá-los do armário. Sim, havia muita violência homicida, mas não tanta como 
a que vimos crescer mais tarde, depois do golpe de Estado.3 E assim nasce a Cattrachas. 

Sur • Conte-nos um pouco sobre o contexto de Honduras em relação ao trabalho que você faz.

IM • Meu dia a dia. Vejam que cada dia acontecem coisas diferentes neste país. Agora, 
durante a quarentena, por exemplo, uma jovem mulher de 20 anos deu à luz seu filho em 
um hospital público do país, com sua companheira, lésbica, e uma assistente social disse-lhe 
que iram tirá-lo dela porque ela não tinha capacidade de criá-lo. Isso me inspira, porque 
ninguém pode, ninguém tem o direito de nos pisotear, nem de dizer se somos boas ou não 
para criar uma família, ou se temos o direito de estudar ou não estudar, ou de trabalhar ou 
não trabalhar, ou de ter acesso à educação. Isso me motiva: saber que nunca vamos permitir 
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que continuem nos tratando como quiseram nos tratar, porque já não estamos naquele 
tempo em que não tínhamos voz. Agora vemos muitas vozes em Honduras, muitas vozes, 
defendendo os direitos humanos das pessoas LGBTQI+.

Então, se há uma violação de direitos desse tipo, isso me dá energia para combater essa 
discriminação e esse estigma. Não importa que seja caso a caso, ainda que queiramos mudar 
as leis discriminatórias, porque uma de nossas grandes conquistas é haver chegado ao Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. Não só com o caso de Leonela,4 temos o caso de Vicky 
Hernández contra Honduras5 que está na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Temos vários casos: cinco casos no Sistema, um requerimento na Sala Constitucional, em 
Honduras, para casamento igualitário. Também temos a ação para mudança de gênero e 
todas as ações que realizamos nos últimos 10 ou 11 anos (desde o golpe de Estado para cá), 
em litígios estratégicos que deverão dar frutos.

Ou seja, não é só lutar cada batalha mas também lutar para mudar todas essas leis discriminatórias. 
Mas falta muito. Obviamente falta educação, muita educação. Não só na parte formal mas 
também na parte da cultura, e isso vai demorar um pouco, mas precisamos começar a fazê-lo.

Sur • Como surge a Cattrachas e quais têm sido seus principais desafios e vitórias?

IM • Surge para dar resposta aos meios de comunicação. Nasceu com essa intenção, de 
monitorar os meios de comunicação e, em seguida, pedir e apresentar direitos de resposta. 
No início, no ano 2000, nos chamávamos Red de Respuesta Lésbica Cattrachas. Por que 
rede? Não é que sejamos uma rede enorme, com muitas organizações ou muitas lésbicas. 
Chamava-se “rede” porque o que fazíamos na época (lembrem-se de que, no ano 2000, não 
havia o nível de internet de agora, nem redes sociais nem todo o resto) era por telefone, então 
éramos como uma rede telefônica. Naquela época, começamos a pedir direitos de resposta 
e a monitorar tudo que estava acontecendo, como fazíamos nos jornais impressos. Naquela 
época, revisávamos os jornais todos os dias. Quatro pessoas faziam isso e, na verdade, não 
era só mulheres, havia homens gays que nos apoiavam nisso. Gravávamos em VHS. Havia 
um noticiário às 18 horas, então, todos os dias, das 18 às 19 horas, eu assistia ao noticiário 
com o controle na mão. Como tudo que tem a ver com as pessoas LGBTQI+ era motivo de 
sensacionalismo, anunciavam a notícia com muita antecedência. Então, as pessoas já sabiam 
o que iam assistir. Eu não gravava tudo, mas quando iam dar a notícia, “clique!”, pressionava 
rec, escutava a notícia e depois interrompia a gravação. Assim, tínhamos evidências do que 
diziam e pedíamos direito de resposta. Isso funcionou muito para os direitos de resposta. 
Ainda temos nos arquivos da Cattrachas um direito de resposta que enviei por fax a um 
pessoal de um anúncio de camas em Honduras (que tinham uma campanha completa 
no rádio e televisão vendendo camas, usando uma comparação preconceituosa entre uma 
“loira verdadeira” e “uma loira travesti”). Incrivelmente, eles responderam dizendo que iam 
retirar a campanha de toda a América Central. Estava em toda a América Central! Eles 
retiraram a campanha e esse foi outro grande impulso. Depois, vem o ano de 2004, quando 
a Espanha legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo e também, ao mesmo tempo, 
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três organizações LGBTQI+ (na verdade, organizações de homens gays e uma de mulheres 
trans) solicitam personalidade jurídica ao governo de Honduras, o que gerou uma onda de 
ódio impressionante. Ainda hoje, reflexos dessa onda seguem tendo consequências. Por meio 
do fundamentalismo religioso, a Confraternidad Evangélica de Honduras conseguiu que o 
Congresso Nacional fizesse uma reforma na Constituição política de Honduras para que o 
casamento fosse entre homens e mulheres assim nascidos, e que a adoção não fosse possível.

Foi impressionante o que aconteceu em 2004: deram personalidade jurídica às organizações 
só para trabalharem a questão do HIV, ou seja, nem sequer diziam que eram organizações 
LGBTQI+ nem nada. É aí que realmente começa o grande trabalho e a grande história da 
Cattrachas, em 2004. Não só porque defendíamos [abertamente os direitos LGBTQI+], 
mas também porque começamos a fazer campanhas nos jornais, e campanhas de verdade! 
Também fomos a Genebra, começamos a levar mais os casos de morte. Mataram várias 
companheiras trans. Um desses casos é o de Leonela, que consta em um relatório de mérito 
na Convenção Interamericana de Direitos Humanos como vítima dessa primeira onda do 
fundamentalismo religioso. Então, começamos a trabalhar mais. Sempre fomos bem poucas 
em nossa organização, na Cattrachas. Historicamente, fomos quatro; neste momento, já 
somos oito. Ou seja, o dobro, 20 anos depois. Isso permitiu preservar toda essa informação 
que guardamos desde aquela época. Tudo isso fez com que o centro de documentação 
da Cattrachas fosse espetacular, pois pudemos acompanhar o fundamentalismo religioso 
desde aquela época até hoje, as mortes violentas desde 1994. Temos uma maravilhosa fonte 
histórica de documentação. O observatório – que é a forma de agir da Cattrachas – está 
mais forte agora, mais ativo e, durante o golpe de Estado de 2009 (que é outra etapa da 
história das pessoas LGBTQI+ em Honduras), também pudemos gravar e ter evidências 
não só do que acontecia nas ruas com a resistência, mas também do que acontecia nos meios 
de comunicação e de tudo que os golpistas levavam. Essa informação das ruas pode ser vista 
no YouTube da Cattrachas.6 A questão é que ali nasce a organização, se fortalece. Temos 
aliadas históricas, de toda a vida, na nossa organização. Aliadas que sempre estiveram aqui e 
isso é bom, pois nos fortaleceu e nos permitiu focar definitivamente no que queremos fazer.

Umas das grandes conquistas da Cattrachas é que obrigamos o Estado de Honduras a nos 
reconhecer. Ainda que legalmente não queiram reconhecer nossos direitos, não há um 
espaço nos mecanismos de direitos humanos onde eles não tenham que falar sobre as pessoas 
LGBTQI+. Temos mais de 100 recomendações dos diferentes mecanismos, tanto regionais 
como universais, do sistema da Organização das Nações Unidas e direitos humanos relativos 
às pessoas LGBTQI+, e isso se deu pelos relatórios-sombra ou relatórios alternativos feitos 
pela Cattrachas. Então, o fato de agora o Estado ter que reconhecer que existimos a cada 
momento, a cada passo que dá, é uma grande vitória!

Outra grande vitória que percebo é que as novas gerações já não nascem no armário, não 
vivem em nenhum armário e têm um pouco mais de liberdade. Obviamente, a violência 
letal contra as pessoas LGBTQI+ existe, há muita discriminação. Mas o armário matou a 
minha geração. O armário! Viveram tanto tempo dentro do armário que isso afetou suas 
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vidas. De fato, muitas pessoas foram assassinadas, muitas morreram pelo HIV e muitas 
nem sequer saíram do armário, e talvez não vivam felizes neste momento, e isso é ruim! 
Isso é trágico! Acredito que é o pior que nos aconteceu: não conseguir romper o armário 
nesta sociedade pois ela segue sendo altamente discriminatória, estigmatizante e violenta 
contra nós. Isso também faz com que meu trabalho como defensora seja importante. Não 
só porque literalmente salvamos a vida de muitas pessoas por meio da Cattrachas, mas 
porque temos ajudado muitas pessoas a serem felizes, e isso é lindo! Isso realmente nos dá 
muita satisfação. Somos corajosas, muito corajosas porque já conhecemos o contexto de 
Honduras, um país onde há tanta emigração porque há muita violência, muita desigualdade 
econômica, muita desigualdade educacional. 

Neste momento da Covid, há uma “Covidfobia” que vocês não têm ideia. Por meio da 
Cattrachas, na semana santa e nas primeiras semanas da pandemia e da quarentena, nos 
demos conta de que havia essa Covidfobia e fomos as primeiras a denunciar com campanhas 
nos meios de comunicação. Por quê? Porque todas essas manifestações de preconceito, ódio 
e discriminação feitas historicamente às pessoas LGBTQI+ estão sendo feitas às pessoas 
infectadas ou afetadas pela Covid, e nós sentimos isso no corpo. Nosso corpo tremia quando 
víamos as notícias de que queriam tirar as pessoas de suas casas, que não queriam enterrar 
os cadáveres, de que queriam atear fogo aos centros onde as pessoas esperavam para serem 
testadas. Esse ódio manifestado, isso é Honduras.

Vive-se com muito ódio neste país porque temos dirigentes perigosamente ignorantes, que 
não têm a capacidade de reconhecer o que vai provocar ódio, desprezo e discriminação. 
Também temos meios de comunicação de massa que lucram com esse ódio para ter 
maior cobertura e o fundamentalismo religioso, unido a esses meios de comunicação, 
para exercer o poder. Desde 2004, os fundamentalistas religiosos apareceram e mudaram 
nossa Constituição e tudo mais. De lá para cá, eles ganharam muito poder. De fato, eles 
têm muito poder por terem assumido a agenda LGBTQI+ e quererem destruir as pessoas 
LGBTQI+. O fundamentalismo religioso está corroendo a democracia deste país, mas as 
pessoas não o percebem porque é impossível falar contra os pastores, é impossível falar contra 
o fundamentalismo religioso porque todos acham que estamos atacando a espiritualidade 
das pessoas, e não é assim. Honduras é um país laico, e o outro lado do Estado laico é a 
liberdade religiosa, uma pessoa pode crer ou não, e todos os direitos estão sendo violentados, 
todos os direitos de todas as pessoas. Então, esse é o contexto de Honduras. Ser defensora é 
gratificante para mim, mas também é um ato de coragem.

Sur • Como você se inspira em seu dia a dia para continuar? Você tem alguma prática de 
autocuidado individual ou comunitário?

IM • Na minha vida, como faço para não me afundar nessas tristezas diárias? Ah, não, 
eu me divirto de várias formas. Eu realmente tenho uma família ótima. Também sou 
numismata, ou seja, coleciono moedas, notas, fichas e medalhas há muitos anos. Tenho 
coleções temáticas. Escrevi vários livros, também tenho livros de histórias para meninos e 
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meninas, escrevi contos lésbicos. Mas adoro colecionar moedas, adoro, então é algo que me 
completa a cada dia, ou seja, posso falar de moedas, ir a conferências numismáticas sobre 
moedas, tenho amigos numismatas. Ando sempre pedindo moedas a todo mundo, adoro 
as moedas. Também coleciono muitas coisas, sou colecionadora, coleciono coisas antigas 
e também gosto muito de arte e de livros. Tenho uma coleção de rádios. Então, gosto de 
colecionar coisas, mas, acima de tudo, adoro as moedas.

Entrevista conduzida por Maryuri Mora Grisales em julho de 2020.
Original em espanhol. Traduzido por Claudia Sander.

•  •  • 

Foto: acervo pessoal de Indyra Mendoza.
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IÊDA LEAL: 
“NOSSOS CORPOS SÃO ALVOS”

•   Aprendizados da luta antirracista para a defesa dos direitos humanos   •

Por Luiz Franco

Desde o violento período colonial, defender direitos humanos no Brasil tem sido questão 
de sobrevivência para muitas pessoas, principalmente as negras e indígenas. Apesar de 
transformações sociais e políticas históricas, o país, que findou seu sistema escravocrata apenas 
em 1888, ainda possui um grande grau de desigualdade racial.

Hoje o país assume uma “democracia liberal representativa”1 que pretende outorgar direitos 
básicos aos seus cidadãos. Contudo, essa representação ainda é predominantemente branca, 
masculina e pertencente às elites econômicas do país. Conforme observa a ativista e educadora 
Mônica Oliveira, “A própria democracia em que vivemos, e pela qual temos lutado de forma tão 
ferrenha, especialmente na atual conjuntura, nunca foi plena para a população negra brasileira”.2

A discussão sobre o que é ser uma defensora ou um defensor de direitos humanos hoje põe em 
perspectiva, entre outras questões, a urgência do combate às desigualdades e discriminações 
existentes. É importante mencionar, assim, que a categoria3 está cercada de desafios quando aplicada 
a pessoas negras que defendem os direitos humanos no Brasil, as quais lutam constantemente contra 
o racismo institucional e estrutural, contra a desigualdade social e pelo fim do genocídio negro.

Segundo Sueli Carneiro, “[a]o longo dos últimos 25 anos, são muitas e ricas as ações de 
combate ao racismo que vimos desenvolvendo”.4 Mesmo assim, ainda persistem entraves 
para a conquista de direitos da população negra no país. A partir das reivindicações dos 
movimentos negros, outras associações e grupos começaram a incorporar, em suas pautas, 
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a questão racial, abrindo janelas de oportunidade para formação de novas redes que 
permitissem o combate ao racismo nas suas múltiplas facetas.

Com isso, movimentos negros no Brasil têm historicamente buscado construir e defender 
representação política e direitos para essa população. É o caso do Movimento Negro Unificado 
(MNU), uma das articulações protagonistas da resistência negra brasileira.5

Para uma melhor compreensão da atuação do movimento negro no Brasil, do atual cenário e dos 
desafios da luta de pessoas negras defensoras de direitos humanos, Iêda Leal, Coordenadora Nacional 
do Movimento Negro Unificado e Secretária de Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), retoma a sua trajetória como ativista na entrevista a seguir.

•  •  • 

Luiz Franco • Você se considera uma defensora de direitos humanos?

Iêda Leal • Sim, me considero! A minha formação em Educação (Pedagogia) e a militância no 
movimento social negro me possibilitaram ampliar a atuação na defesa dos direitos humanos.

LF • A partir da sua experiência, como você analisa a atuação das pessoas defensoras de 
direitos humanos no Brasil, especialmente as pessoas negras, ao longo das últimas décadas?

IL • Sempre foi um desafio, e pude trabalhar ao lado de pessoas que acreditavam na 
construção de um mundo melhor. A atuação das pessoas que têm como princípio 
norteador a valorização do ser humano acima dos bens materiais, neste país, é muito 
complicada, pois vivemos num cenário cujas relações humanas estão ancoradas na 
exploração desenfreada da população negra e mais empobrecida.

Nesse sentido, a tarefa de resgate dos tratados internacionais e nacionais – por exemplo, a 
Constituição Federal, as Constituições Estaduais e legislações pertinentes à defesa da vida 
e o Ministério Público – passa a ser recorrente no dia a dia. Assim como organizar saberes 
para enfrentamento da realidade e para a defesa da vida, contrariando a maioria que não 
acredita que o melhor e o mais correto é garantir a vida, sempre!

Nessas últimas décadas, nós, negras e negros, estivemos presentes nas estatísticas mais 
cruéis por não termos nossos direitos respeitados, enfrentando impossibilidades de 
sobreviver no país que construímos. Essa proximidade com o caos nos possibilitou uma 
reorganização para ocupar espaços de poder e nos direcionou para uma ação mais engajada 
de apontar nossos direitos e lutarmos de maneira mais orquestrada contra o racismo.

As defensoras e os defensores negros que atuam colaborativamente são necessários e têm 
desempenhado um papel fundamental para a reflexão da participação efetiva da população 
negra nos debates e facilitam uma ação acertada contra todo tipo de discriminação.
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LF • Como você enxerga a luta das defensoras e defensores de direitos humanos negros 
contra o racismo estrutural do país?

IL • É uma luta dura demais! Imagine lutar contra a estrutura que sustenta a nossa sociedade. 
A cada momento de organização da comunidade aparecem dispositivos para destruir as 
possibilidades, mas já aprendemos e compreendemos estes mecanismos e permanecemos 
juntos e bem atentos para estudar o inimigo e vencê-lo.

Não podemos desistir. O racismo estrutural brasileiro desestimula a luta. Temos que 
compreendê-lo para poder ter a certeza das nossas intervenções, do envolvimento com 
todos os poderes, na economia, na saúde, na educação, no esporte e lazer, na segurança e 
em qualquer espaço em que pudermos intervir. Temos que ficar alerta o tempo todo e tentar 
minar essa perpetuação do racismo na estrutura do nosso país.

LF • Quais são os maiores desafios em trabalhar com as pautas do movimento negro e, 
paralelamente, como tem sido a transição entre pautas e lutas nos últimos anos para 
defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil?

IL • Vivemos numa sociedade absolutamente racista. O racismo está dentro das estruturas, 
então, a meu ver, promover o debate é fundamental, e passa a ser o maior desafio, que é o 
de juntar as pautas do movimento negro nessa perspectiva da defesa coletiva e de inclusão 
nos espaços de poder e de decisão da sociedade, incidindo em discussões em todos os lugares 
que podemos alcançar. 

O mais desafiador é fazer com que essa pauta seja respeitada e que de fato seja debatida, mas 
não apenas para o movimento negro, e sim para toda a sociedade, o que é um desafio constante. 

Tivemos um período muito complicado na nossa história recente que foi a perseguição política 
das lideranças do movimento social, sindical e estudantil. E essa perseguição tirou a vida de várias 
pessoas. Nos últimos anos, temos nos envolvido na defesa das garantias da vida, fazendo enxergar 
que negar educação, saúde, moradia, alimentos, esporte, cultura e lazer é tirar vidas, sim! 

Também há o agravamento de as relações raciais serem baseadas na eliminação do corpo 
negro da sociedade. Somos o alvo fácil da polícia, que atira antes de perguntar o nome e 
invade casas atirando sem respeitar as moradias da população negra pelo país. Além de 
prisões arbitrárias e processos engavetados sem solução, sem defesa, apenas condenações. 

Trazer essa discussão à tona faz com que a sociedade enxergue que existem defensoras 
e defensores da população negra, que lutamos para que todos tenham seus direitos 
absolutamente respeitados. 

LF • Como o MNU enxerga a atuação em rede, por exemplo, em conjunto com a 
Coalizão Negra por Direitos?
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IL • Há exatos 42 anos o MNU percebeu isso, então toda forma de organização, em sintonia 
com nossa luta, é justa e importante. Serve para ampliar os nossos direitos e para trabalhar em 
rede na defesa dos direitos humanos, e, em especial, os direitos da população negra. O MNU 
conseguiu dar exemplo no passado, mas agora precisa fazer esse diálogo com todas as iniciativas 
que surgem para dar sequência no combate ao racismo. A gente faz parte desse movimento da 
coalizão por direitos e é muito bom, porque a atuação tem que ser local, estadual, nacional e 
internacional. Acho que esse é o caminho. Juntar forças para lutar contra o racismo.

LF • Qual é sua análise da atuação das mulheres negras dentro do movimento negro?

IL • É tão fundamental a nossa atuação coletiva enquanto mulheres negras que em 2015, 
na Marcha das Mulheres Negras, nós colocamos mais de 50 mil mulheres marchando em 
Brasília.6 A reorganização do movimento negro passa pela organização e orientação das 
mulheres negras, e isso é bom.

Não estamos nos esquecendo dos homens negros, não estamos esquecendo de cuidar 
dos mais velhos. Pelo contrário, inauguramos uma forma muito coletiva de abraçar, 
organizar e reorganizar o movimento negro para a luta. As mulheres deram o exemplo 
ao seguirem o caminho do bem viver. O bem viver, para nós, é isso: a coletividade, o 
respeito e a convicção quando fazemos as intervenções de forma mais coletiva. Entender 
que somos parte de um legado de memórias de luta e resistência.

LF • Quais práticas de autocuidado que você adota como forma de seguir atuando em um 
contexto marcado por dificuldades e desafios?

IL • Na verdade, a gente esquece um pouco disso, pois somos engolidas pela rotina; o tempo 
todo estamos engajadas lutando contra racistas, machistas, contra a LGBTQfobia, correndo 
atrás dos nossos direitos. A gente se envolve tanto que, às vezes, esquecemos desse autocuidado.

Quem chamou a minha atenção para essa questão de nos proteger mais, de saber entrar 
e saber sair dos locais, da nossa proteção individual, e também de se preparar fisicamente 
para se defender de qualquer tipo de violência foi a Angela Davis. Durante o Encontro do 
Movimento Negro, em São Paulo,7 ela falou sobre a importância das mulheres negras se 
organizarem para a autodefesa, do ponto de vista físico e intelectual. 

Por isso, devemos estar sempre preparadas para o ataque. Foi importante lembrar da proteção 
dos nossos corpos e mentes. Confesso que tenho me organizado mais, mas é necessário ampliar 
esse diálogo com todo o movimento negro de mulheres para reforçarmos os cuidados de forma 
coletiva. É necessário entender que nossos corpos andando pelo país são alvos, precisamos ter 
esse pensamento para que possamos garantir as nossas vidas. Vidas negras importam!

Entrevista conduzida por Luiz Franco em 27 de janeiro de 2020.

•  •  • 
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Fotos:  acervo pessoal de Iêda Leal. Na segunda imagem, o encontro com Angela Davis.
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•   Casa das Mulheres do Norte e Leste da Síria   •

Entrevista por Centro de Informações de Rojava 

Graças às lutadoras majoritariamente curdas da milícia das Unidades de Proteção das 
Mulheres (YPJ, sigla para Yekîneyên Parastina Jin na língua curda), muitas pessoas agora 
sabem que uma revolução feminina1 está em andamento no Norte e Leste da Síria (NES, na 
sigla original em inglês), a região autônoma mais conhecida como Rojava. As mulheres estão 
se organizando de forma autônoma na sociedade civil e participando como copresidentes 
com representação garantida de 50% − dos mais altos níveis da nova administração até as 
comunas, que são os alicerces da democracia local.2

Entre os centros mais movimentados e vibrantes da nova democracia no Norte e Leste da Síria3 estão 
as Casas das Mulheres, centros que podem ser encontrados em cada uma das cidades e vilas da 
região. Suas portas estão abertas para qualquer mulher que procure assistência, aconselhamento 
ou mediação de uma equipe de mães, avós e líderes comunitárias femininas locais.

Para entender mais sobre essas instituições únicas, conversamos com Ilham Omer e Bahiya 
Murad, fundadoras e copresidentes da Mala Jin (Casa das Mulheres) original em Qamishlo e 
integrantes do Conselho de Justiça das Mulheres na região de Jazira, no Norte e Leste da Síria. 
A entrevista foi conduzida pelo Centro de Informações de Rojava4 em 29 de março de 2020 e 
editada para fins de extensão e clareza.
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Ilham Omer e Bahiya Murad. Foto: Centro de Informações de Rojava.

•  •  • 

Centro de Informações de Rojava • Como começou o projeto Casa das Mulheres?

Ilham Omer • Nossa organização política entre mulheres locais vem acontecendo há anos, 
mas em segredo. Fiquei surda do ouvido direito depois de ter sido espancada pelo regime, 
em 1988. Eles não aceitavam que mulheres se organizassem de forma autônoma.

Quando começamos a trabalhar abertamente, em 20 de março de 2011, estávamos ao mesmo 
tempo empolgadas e com medo porque sabíamos das dificuldades que enfrentaríamos. 
Pensávamos em como libertar as mulheres e permitir que vivessem como iguais em suas 
famílias e bairros e em como ajudar as mulheres a se conhecerem melhor e a se organizarem 
politicamente dentro de sua sociedade.

Naquela época, éramos as únicas três membras e, por isso, encontramos muitos obstáculos. 
Frequentemente nos sentávamos para discutir como poderíamos fazer para sermos aceitas 
em nossa sociedade.

CIR • Como a Casa das Mulheres realiza seu trabalho?
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Bahiya Murad • Quando uma mulher está com um problema, primeiro nos sentamos 
separadamente com a esposa para discutir com ela; depois com o marido. Em seguida, 
reunimos todo mundo para discutir seus pontos de vista, entendermos uns aos outros e 
chegarmos a um entendimento comum.

Nosso objetivo é resolver problemas através do diálogo,5 sem recorrer aos tribunais. Quando 
não conseguimos resolver um desses casos, nós o remetemos ao Tribunal de Justiça.6 Mas, 
muitas vezes, eles nos enviam o caso de volta porque estamos mais capacitadas a chegar a 
uma reconciliação e a um consenso.

É um modo de pensar oposto ao do Estado Islâmico [ISIS, sigla em inglês para Islamic State 
of Iraq and Syria]: somos organizadas em grupo, sem hierarquia; um sistema equitativo no 
qual nenhum ponto de vista é imposto de cima para baixo.

IO • As mulheres que nos procuram não têm nada, só bebês com fome nos braços.7 
Ficamos felizes em sentarmos com elas para conversar por três horas. Não nos 
aproximamos com qualquer tipo de autoridade – apenas como mulheres, pois 
aprendemos a discutir os assuntos como mães. Ouvimos os dois lados, aconselhamos 
e tentamos encontrar uma solução.

Procuramos as famílias, discutimos os problemas e nos asseguramos de que todos entendam 
quais são seus direitos. Muitas vezes, abordamos a situação com base nos posicionamentos 
das pessoas. Se forem muçulmanas, perguntamos por que se colocam contra o Islã.

BM • Em 2014, a Administração Autônoma do Norte e do Leste da Síria adotou novas 
leis em matéria de direitos das mulheres.8 Elas eram absolutamente necessárias porque, 
em nossa sociedade, muitas meninas e mulheres estavam sendo obrigadas a se casar, 
estupradas e submetidas a abusos. Particularmente em tempos de guerra,9 práticas 
retrógradas vêm à tona.

Na Casa das Mulheres, vemos a necessidade dessas leis, que protegem mulheres e famílias, 
crianças e homens, e nos permitem resolver disputas que surgem entre casais. Elas também 
garantem que os direitos das pessoas sejam respeitados quando ocorrer um divórcio.

IO • Mas nem sempre aceitamos as decisões dos tribunais. Em Heseke, um homem matou 
sua esposa e foi condenado a apenas quatro anos de prisão. Levamos centenas de mulheres 
às ruas para protestar e mudaram a sentença dele para quinze anos.

Também tomamos muitas iniciativas no campo econômico. Proporcionamos oportunidades 
de emprego para mulheres,10 como as que estão se divorciando, fugindo de relacionamentos 
abusivos, cujos maridos morreram na guerra ou que precisam de apoio. Isso lhes permite 
desenvolver autonomia. Também criamos refúgios para as mulheres, para que elas tenham 
um lugar seguro para ir, caso precisem fugir de casa.
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Além disso, conduzimos projetos educacionais em paralelo e damos aulas em escolas, nas 
famílias e nas comunidades11 (as assembleias de bairro e povoados, que são os alicerces da 
democracia direta em Rojava). Reunimos mulheres de cinco comunidades e realizamos 
programas educacionais sobre, por exemplo, os direitos das mulheres ou os perigos da 
mentalidade do Estado Islâmico, ou porventura convidamos uma médica para conversar 
sobre a saúde da mulher. Temos até nosso próprio programa de rádio.

CIR • Vocês podem citar alguns exemplos de casos em que trabalharam?

IO • Nos primeiros anos da revolução, ainda não havia serviço de segurança. Descobrimos 
que uma mulher estava sendo abusada e presa em casa contra a sua vontade. Não tínhamos 
armas nem ninguém para nos proteger, mas fingindo que estávamos interessadas em 
comprar a casa, o homem nos deixou entrar. Eu disse que precisava ir à cozinha e vi que a 
mulher estava acorrentada lá. Conseguimos resgatar a mulher, encontrar trabalho para ela 
em alfaiataria e um lugar seguro para ela morar com os filhos.

BM • Até agora, a maioria dos casos que vimos estão relacionados a meninas adolescentes 
que vêm até nós em busca de um divórcio. Em nossa sociedade, o divórcio tem muitas 
consequências e é visto como muito grave. Por exemplo, em uma área árabe, pode-se ter a 
expectativa de que uma garota se case aos 14 anos. Conversamos com ela e nos asseguramos 
de que seja respeitado seu direito de tomar sua própria decisão.

IO • Especialmente por causa da guerra, as pessoas ficaram muito pobres e, assim, procuram 
casar suas filhas desde cedo (para receber um dote e ter menos bocas para alimentar em casa). 
Também lidamos com casos de homens que querem se casar novamente, mesmo quando sua 
atual esposa vive na pobreza, ou ir para a Europa e abandonar suas esposas, deixando-as sem 
um ganha-pão. Coletamos dinheiro para famílias que precisam de apoio financeiro, ou para 
doentes que não podem trabalhar e também para apoiar mulheres que querem sair de casa e 
estudar. Existem também orfanatos para crianças cujas famílias não podem cuidar delas.

Por outro lado, às vezes as mulheres querem se casar, mas suas famílias não permitem. 
Falamos com o homem e vemos se ele é uma boa pessoa e, se for, conversamos com a 
família... e acabamos convidadas para o casamento!12

CIR • Como o projeto tem se espalhado e se desenvolvido?

IO • Nosso trabalho começou em Qamishlo. A primeira Casa das Mulheres foi aqui. 
A segunda foi inaugurada na cidade de Afrin, que agora foi ocupada por forças turcas. 
Depois disso, abrimos outra em Kobane e continuamos expandindo para outras regiões. 
Quando novos territórios foram libertados do poder do Estado Islâmico, abrimos Casas 
das Mulheres neles – em Til Hemis, Til Kocher, Til Berak. Um ano após a libertação de 
Raqqa, fomos até lá e montamos uma Casa das Mulheres. Damos muita importância a 
nossos projetos em Raqqa e outras regiões árabes,13 como Tabqa, Manbij e Deir-ez-Zor. 
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Hoje existem vinte Casas das Mulheres. Mais recentemente, duas novas casas foram 
criadas pela comunidade cristã síria. Nossas irmãs cristãs também enfrentam ausência 
de direitos em áreas como o divórcio.

BM • Na Casa das Mulheres de Qamishlo, lidávamos com 70 a 80 casos por mês. Agora, 
reduzimos para 30 a 45, mas isso ocorre porque tivemos êxito em nossos programas 
educacionais e transferimos a responsabilidade para as comunidades locais. As mulheres 
agora podem conversar sobre seus problemas lá mesmo.

CIR • Como estão evoluindo os direitos das mulheres no Norte e no Leste da Síria?

OI • A guerra na Síria, e em Rojava em particular, trouxe muitos danos e sofrimento14 
e exigiu muitos sacrifícios. As mulheres, em particular, pagaram um preço alto15 nesta 
revolução para se defenderem, suas famílias e suas sociedades. Milhares de mulheres de 
Idlib, Tel Abyad, Sere Kaniye e Afrin estão sofrendo em tendas nos acampamentos de 
refugiados porque suas casas foram destruídas.

Por outro lado, antes da revolução, as mulheres eram vítimas de muitos abusos. Seus 
direitos não eram reconhecidos. Elas viviam em dificuldades e sob violência. Mas isso 
estava oculto e nenhuma força em jogo lhes daria apoio. Agora, graças à revolução, 
grandes mudanças foram feitas. A mentalidade das pessoas evoluiu. A equidade 
avançou. Nossa sociedade está corrigindo seus erros. Muitas mulheres se sacrificaram 
pela liberdade de que agora desfrutamos.

Para seguir em frente, a educação é a coisa mais importante. Precisamos garantir que 
os direitos que as mulheres conquistaram sejam passados para seus filhos e suas filhas. 
Precisamos implantar os direitos das mulheres no coração dos pais e dos homens.

CIR • Que dificuldades vocês enfrentam no seu trabalho?

OI • Encontramos dificuldades, particularmente, com nossos irmãos e irmãs árabes por causa 
da tradição da poligamia e pelo fato de eles, muitas vezes, casarem-se com crianças. Agora, 
isso está oficialmente proibido e, portanto, muitas pessoas passaram a nos apoiar. Mas ainda 
enfrentamos perigos. Muitos anos atrás, homens me atacaram enquanto eu caminhava para 
a Casa das Mulheres, em Qamishlo. Eles me agarraram e tentaram me jogar em uma van. 
Eu acredito que eram ligados ao regime sírio. No ano passado, a Casa das Mulheres em 
Deir-ez-Zor foi atacada por homens em motos com metralhadoras.

BM: • No passado, as pessoas chamavam a Mala Jin (“Casa das Mulheres”) de Mala 
Berdanî (“Casa do Divórcio”) ou Mala Xirabî (“Casa da Destruição”). Eles nos acusaram 
de incentivar o divórcio entre as pessoas e espalhar descontentamento. Agora, as pessoas 
entenderam que não somos um lugar para o divórcio, mas uma instituição que se esforça 
para resolver problemas e reconciliar a sociedade – homens e mulheres.
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OI • Agora, até homens vêm até nós quando têm problemas – por exemplo, havia um homem 
ligado ao regime cuja esposa o agrediu e rachou a cabeça dele, e até ele veio nos pedir ajuda.

CIR • Como vocês estão disseminando essas ideias?

OI • Agora, os territórios da Administração Autônoma se expandiram e diferentes 
comunidades entre os refugiados internos nos procuram para obter ajuda na resolução de 
seus problemas. Trabalhamos para apoiar mulheres que perderam todos os seus direitos, 
para criar uma sociedade saudável e para evitar abusos, dando especial importância a 
nosso trabalho nas comunidades árabes e naquelas recentemente libertadas do jugo do 
Estado Islâmico. Temos três equipes trabalhando nos acampamentos com mulheres que 
ingressaram ou viveram sob o Estado Islâmico.16

É um trabalho muito difícil, mas já vimos algumas mudanças. Por exemplo, há uma mulher 
alemã que me chamava de kuffar (infiel) e sempre usava um niqab (véu). Mas conversamos 
bastante e agora, quando a vejo no acampamento, ela anda com o rosto aberto. Os tipos 
de programas de educação necessários a essas mulheres são diferentes dos programas 
para mulheres na sociedade civil. É algo que estamos desenvolvendo com o (movimento 
de mulheres locais) Kongreya-Star:17 levando programas de desradicalização para o 
acampamento Hol (abrigo de 10.000 mulheres e crianças estrangeiras ligadas ao Estado 
Islâmico, além de 60.000 pessoas locais, muitas delas com vínculos ao Estado Islâmico).
 
Um projeto como o nosso não existe em nenhum outro lugar do mundo, mas essas ideias 
estão se espalhando. Agora, conselhos de mulheres estão sendo criados na Europa com base 
nos métodos que criamos no Curdistão. Estamos prontas para conversar com mulheres em 
qualquer lugar do mundo pelo WhatsApp e ajudá-las a configurar programas semelhantes. 
Também estamos satisfeitas com a procura de pessoas voluntárias e revolucionárias18 que 
querem trabalhar conosco e dar apoio aos direitos humanos. Agradecemos e prestamos 
homenagem a elas. Isso mostra que a humanidade ainda existe no mundo.

Não somos políticas e não somos soldados. Somos mães cujos filhos foram perdidos 
na guerra contra o Estado Islâmico e a Turquia. Tudo o que queremos é paz – mas 
construir a paz dá trabalho.

Entrevista conduzida por Thomas McClure em abril de 2020.
Original em inglês. Traduzido por Maria Bitarello.

•  •  • 
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Casa das Mulheres. Foto: Centro de Informações de Rojava.
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RESUMO

No Brasil, numa realidade histórica marcada por escravidão, racismo, desigualdade e violência, 
a polícia tem funcionado como uma máquina de morte. A gritante letalidade policial no país 
chama a atenção para a necessária reformulação da estrutura mesma de segurança pública.  
Humanizar a polícia é o sonho de um Coronel da polícia do Rio de Janeiro que reivindica o 
exercício policial como uma tarefa de cuidado e acredita na possibilidade de adequá-la a um 
compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos. 

SOBRE O SONHO
DE UMA NOVA POLÍCIA

Coronel Íbis Silva Pereira
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[...] era necessário devolver aos policiais a “cabeça” 
e o “coração” que foram excluídos da sua formação. 

Era necessário permitir o “pensar” e o “sentir”. 
O “agir” agora seria em uma dimensão de integridade humana.1

Carlos Magno Nazareth Cerqueira

Quando eu nasci, monges imolavam-se pelo fogo em protesto por reconhecimento e 
dignidade. Minha mãe me contava essa história. Para ela, o sacrifício daqueles religiosos 
em Saigon era um testemunho, terrível e grandioso, do extremo ao qual pode chegar 
o ser humano na busca da felicidade possível neste mundo. Desde muito cedo, a fé se 
apresentou para mim como uma dimensão fundamental da vida que obriga o testemunho. 
Na juventude, descobri na Teologia da Libertação o compromisso com a boa-nova de um 
Reino de paz e justiça, onde o desespero e a humilhação não tivessem lugar. 

Pouco antes de completar vinte anos, fustigado pela necessidade, decidi prestar concurso 
para a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
Isso aconteceu no início dos anos 1980. O Brasil seguia governado por um general, mas 
a ditadura saía de cena. Período de mudanças, a redemocratização. Na Polícia Militar não 
foi diferente. Desenquadrá-la dos marcos teóricos e operacionais da doutrina de segurança 
nacional era o desafio daquela quadra.

Gostaria de dizer algo sobre essa promessa do Estado Democrático de Direito que ficamos 
devendo: fundar uma filosofia operacional para a polícia brasileira fora do modelo bélico. 
Aprofundar-me no tema, no entanto, nos levaria muito longe. Os limites estreitos deste 
opúsculo me obrigam a uma adequação. Quero levantar apenas alguns pontos, tecer 
considerações sobre o uso da força em um contexto de militarização da segurança pública. É 
sobre guerra e (des)humanidade que desejo falar. Não tenho a pretensão de apontar saídas. 
A síntese nunca foi o meu forte. Além disso, depois de atravessar meio século, venho me 
descobrindo cada vez mais desapossado de certezas e repleto de interrogações.

Uma dessas indagações me remete ao ingresso na Polícia Militar. Na vida, alguns 
acontecimentos conseguem escapar da areia movediça do esquecimento. A aula inaugural 
do curso de formação de oficiais de 1983 foi um desses casos. Ingressei na Polícia Militar no 
dia 1º de março daquele ano. Na ocasião, fui apresentado às ideias de um policial chamado 
Carlos Magno Nazareth Cerqueira, o comandante-geral e secretário de Polícia Militar dos 
governos Leonel Brizola. Esse encontro marcou a minha trajetória profissional. 

A Polícia Militar tem uma duração. É passado avançando sobre o presente, como tudo que 
existe. Tal como acontece à humanidade, nas instituições o tempo também se manifesta por seu 
ímpeto e na forma de tendência. A origem desse passado é a Divisão Militar da Guarda Real 
de Polícia, criada em 1809 pelo príncipe regente. Até aquele momento, a Corporação tinha sido 
comandada por apenas seis oficiais oriundos de suas próprias fileiras; os demais vieram do Exército 
Brasileiro. Nazareth Cerqueira foi o primeiro negro a assumir esse lugar em 174 anos de história. 
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Na sua chegada ao auditório da Escola todos ficamos de pé, como um único soldado. Era 
um homem magro, alto e elegante. Os gestos lentos, a fala quase inaudível. Mesmo com o 
microfone e o serviço de som em bom estado, ouvi-lo exigia esforço. Não era um bom orador. 
Interrompia uma frase para escolher com cuidado as palavras seguintes. Essa suspensão do 
fluxo de uma ideia poderia durar alguns segundos. Nazareth Cerqueira pensava. Dava vontade 
de fazer aquilo também. Palestrante singular, escolhera um tema provocador: “Detestada pelo 
marginal, a Polícia Militar não tem a estima nem a confiança das pessoas; por quê?”. 

Eu tive o cuidado de levar um caderno. Anotei cuidadosamente as principais questões 
abordadas. Material para muitas reflexões. Aula e provocação. Percebia-se o incômodo. O 
comandante-geral convidava a pensar nas razões do desprezo da população com relação à 
polícia, relacionando o desprestígio à violência policial, sobretudo no trato com os mais 
pobres. Foi naquele dia que ouvi pela primeira vez a expressão “Nova Polícia”, como 
um desafio: construir uma instituição policial voltada para a garantia e a promoção da 
dignidade humana. Anos depois, Nazareth Cerqueira desenvolveria esse mesmo tema em 
artigos publicados pelo Instituto Carioca de Criminologia.

Entender como atribuição da polícia o compromisso com a proteção e 
promoção dos direitos humanos. Com isso podemos reafirmar a ideia 
do policiamento ético e legal que, para nós, significa a subordinação 
da técnica policial aos valores éticos e legais. Isto exigirá uma nova 
formulação da eficiência e eficácia policial [...]. Cadáveres de 
criminosos não poderão servir de indicadores de sucesso [...].2

Tenho trabalhado com este tema e procurado mostrar aos policiais 
que a violência arbitrária e desnecessária, adotada por eles contra 
os criminosos e suspeitos, acaba atentando contra a própria (deles) 
integridade física e psicológica.3

Ora, eu estava acostumado a ver a fé como um compromisso de amor. Aos meus ouvidos, 
aquelas palavras soaram arrebatadoras e precisas como uma música de Bach. A aventura 
do humano acontece na preocupação pelo semelhante. Estar diante do próximo é não ser 
indiferente ao seu sofrimento. É não poder matar. Vocação de existir para o outro. Percebi que, 
para Nazareth Cerqueira, o papel da polícia implicava o cuidar. Como prática de cuidado, o 
agir policial exigia o sentir e a atenção inerente ao pensar. Era pensamento e poesia. Depois de 
ouvir coisas assim, dentro de um quartel de polícia em 1983, passei a desejar aquela renovação. 
Aquilo molhou a minha ideia, como os versos de Siruiz molharam a ideia de Riobaldo.4

Nada mais contrário a essa perspectiva humanista do que o cotidiano da segurança pública 
brasileira: mecanismo de triturar pensamento e poesia. Na sequência dos anos, a tentativa 
de superar o emprego militarizado das polícias, através de uma “construção democrática 
da ordem pública” – no dizer de Nazareth Cerqueira, viria a fracassar. E como poderia ser 
diferente num país estruturado pelo racismo, pela desigualdade e pela violência? 
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Eu iria descobrir isso, logo após concluir o curso, na tarefa diária. E aqui é preciso falar 
da escravidão e sua herança. Nunca é demais repisar este ponto, porque sua obra ainda 
está entre nós. No Brasil, o feitio autoritário no lidar com a ordem pública atualiza uma 
crueldade ancestral, aquela inerente à disciplina requerida por um tipo de organização 
social que se estrutura a partir do corpo humano torturado e reduzido a animal de 
carga. A base de sustentação da sociedade escravocrata, que de algum modo ainda 
somos, é o trabalho da morte.

Esse dispositivo de esmagar pessoas, que Darcy Ribeiro denominou “moinho de 
gastar gente”,5 criou uma sociedade hierarquizada que normaliza a desigualdade e a 
exclusão. Por isso somos atormentados pela ideia de ordem. Qualquer perturbação da 
realidade considerada “normal”, ainda que se constitua na mais desumana e intolerável 
das injustiças, é agressão ao modo como reproduzimos nossas existências, legitimando 
o emprego do poder punitivo, sob a ótica de um confronto radical contra o perigo, 
representado na figura de um inimigo. Se há inimigo haverá guerra, pretextos para 
estabelecer a exceção e o exercício do direito de matar. 

Esse mecanismo tem um motor. Até então, eu não o identificava no ordenamento das 
coisas. Foi uma pancada. Aconteceu quando entrei pela primeira vez numa delegacia de 
polícia. Eu fora convocado para auxiliar os colegas policiais civis numa rebelião. Naquela 
época, algumas distritais concentravam presos provisórios enquanto seus processos não se 
resolviam nos tribunais. Eram muitos. Insurgiram-se contra a refeição que chegara, como 
pude constatar, inviável para o consumo. Todos apertados em cubículos imundos, tal qual 
a comida oferecida. O cheiro e o calor eram insuportáveis. Todos negros! Eu não estava em 
pleno mar, como o poeta, mas aquilo era o ventre de navio negreiro.6

É forçoso reconhecer: no Brasil, a energia que continua ativando esse “moinho” é o 
racismo. Na essência, o racismo é uma tecnologia a serviço da dominação; uma tática, 
o estabelecimento de uma incompatibilidade de existências: para um grupo existir, do 
modo como existe, outros precisam ser sujeitados. Descartados. Estava bem ali, diante 
dos meus olhos, naquela delegacia de polícia. O passado colonial escravista ainda vivo 
em nossas estruturas e aparelhos; funcionando, operando na materialidade da relação 
entre o Estado e a miséria humana.

Essa brutalidade social, e historicamente constituída, ganhou ares de ciência nos anos 
1950 com a assimilação da Doutrina de Segurança Nacional. Tornou-se uma filosofia 
de emprego para as forças da ordem, por assim dizer, inspirando manuais, protocolos 
de serviço, currículos de formação, uma mentalidade. O estado permanente de guerra, 
que vivenciamos desde os primeiros dias da colonização, subiu de patamar com a 
ditadura militar.7 Adquiriu densidade intelectual e operacional. Mesmo na vigência da 
Constituição cidadã, o funcionamento das agências policiais continuou inspirado pelo 
discurso e pelas práticas da guerra. Metamorfoseamos o combate à subversão comunista, 
dos tempos da Guerra Fria, na mobilização permanente contra as drogas. A guerra às 
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drogas deu fôlego novo à militarização, introduzida como ideologia pela Doutrina de 
Segurança Nacional, em pleno Estado Democrático de Direito. 

Quando me perguntam: “por que você não desistiu?”, lembro-me de Pascal: “O coração 
tem razões que a própria razão desconhece”.8 O desafio; a ideia de humanizar as condições 
de um trabalho essencial; o que a atividade policial poderia se tornar; tudo isso me fascina 
até hoje. Por outro lado, eu era oficial. Teria sido um pouco mais complicado se eu estivesse 
numa posição menor dentro da hierarquia. Aliás, nosso modelo de polícia não ajuda muito. 
Há uma particularidade quanto a isso sobre a qual é necessário falar. 

A peculiaridade do desenho policial brasileiro agrava o cenário, sobretudo no que diz 
respeito ao chamado racismo estrutural. No Brasil, a polícia ostensiva está destituída da 
atribuição de investigar crimes comuns, circunstância que induz a Força Pública a atuar 
buscando o flagrante delito. Na medida em que a “obra tosca da criminalidade”9 se relaciona 
à vida em condições de precariedade, a conjugação de uma “política militarizada” com a 
ausência de uma arquitetura institucional capaz de articular ações consistentes e duradouras 
nas três esferas de poder político, acrescida de um modelo policial esquizofrênico,10 faz com 
que a guerra às drogas e o denominado “combate ao crime”, de modo geral, se transmudem 
em guerra aos mais vulneráveis à seleção criminalizante: a juventude pobre, negra e favelada.

Enquanto finalizo este artigo, vivemos uma pandemia que já sepultou mais de 50.000 
pessoas no Brasil. No Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública acabou de revelar 
os números da violência referentes ao mês de abril de 2020. Nos quatro primeiros 
meses deste ano, as polícias fluminenses mataram 606 pessoas. Apenas em abril foram 
177 suspeitos mortos em operações policiais. Durante 2019 esse número alcançou a 
impressionante marca de 1.814 pessoas, quase cinco mortes por dia.11 Os dados nacionais 
não são muito diferentes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, as 
polícias brasileiras mataram na “guerra ao crime” 6.220 pessoas.12

Há outro aspecto a se considerar. Nazareth Cerqueira chamava sempre nossa atenção 
quanto ao efeito do abuso da força sobre os agentes de polícia: a produção de uma 
subjetividade capaz de matar. Simone Weil, filósofa francesa que tantos estudos 
dedicou às causas da opressão, também nos adverte quanto às sutilezas desse poder 
exercido como trabalho da morte:

A força que mata é uma forma sumária, grosseira, de força. Quanto 
mais variada em seus processos, quanto mais surpreendente em seus 
efeitos é a outra força, a que não mata, isto é, a que não mata ainda. 
Vai seguramente matar, ou vai matar, talvez, ou então está suspensa 
sobre o ser [...]; seja como for, ela transforma o homem em pedra. 
Do poder de transformar um homem em pedra fazendo-o morrer 
procede um outro poder – prodigioso sob uma outra forma –, o de 
transformar em coisa um homem que continua vivo.13
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Todas as pessoas que trabalham na polícia deveriam ser alertadas sobre essa verdade 
matemática: aquelas que se excedem condenam algo em suas almas. Uma parte do homicida 
morre com a sua vítima. Como Marx percebeu, o emprego do poder envolve uma espécie de 
fatalidade.14 No monopólio da violência, nessa condição privilegiada de alguns trabalhadores 
sobre outros − em toda a divisão do trabalho que determina uns para o mando e outros 
para a obediência −, quem oprime é, de algum modo, oprimido também. Vi gente assim 
em muitas posições de poder, não apenas na polícia. Que sei eu? Seres alterados por um 
trabalho que os tornou alheios a si mesmos. 

O grande risco para a probidade do trabalho policial, em um ambiente complexo como o 
nosso, é o uso apaixonado da força. Evitar a desproporção é sempre uma geometria difícil, 
porque a força é sedutora. Dominar, mandar, subordinar um ser humano gera um tipo 
demoníaco de embriaguez, uma necessidade de morte. A força corrompe, promovendo 
tipos de identidade e modos de convivência atormentados, dentre os quais a milícia é um 
exemplo eloquente.15 Por mais incrível que possa parecer, da violência também se vive.

Contra esse perigo é preciso criar antídotos. Eu tentei coisas assim. Fracassei em quase todas. 
Menos numa, talvez. No final da carreira voltei à Escola de Formação de Oficiais para comandá-
la. Um dia, reuni a Unidade para uma apresentação de poesia e música. Meu festival terminou 
com um concerto sinfônico: a Abertura 1812, de Tchaikovsky. Pedi a um comandante que 
me enviasse policiais da linha de frente. Queria compartilhar a experiência com aquelas almas 
machucadas na tribulação das ruas. Eles vieram com suas famílias. Vi alguns chorando. 

Nazareth Cerqueira acertou em cheio. Percebeu que apenas um afeto pode derrotar outro 
afeto. Se afetos tristes causam violência, precisamos responder com afetos alegres. Abrir 
as instituições policiais para a arte e o pensamento poderia ajudar. Hannah Arendt já nos 
ensinou a estreita relação entre o pensar e a ética: “A manifestação do vento do pensamento 
não é o conhecimento; é a capacidade de distinguir o certo do errado, o belo do feio”.16

Ações governamentais que se descuidam da letalidade policial condenam a humanidade 
desses servidores públicos. Ao fim e ao cabo, o embrutecimento vence, a democracia 
perde e a morte passa a reinar sobre todos como política. Necropolítica.17 O resultado 
é esse cenário devastador no qual estão inseridos nossos agentes de polícia. Segundo o 
Fórum Brasileiro de Segurança, em 2018 foram 343 policiais vítimas fatais da violência; 
deste total, 104 cometeram suicídio. 

Nossos policiais estão adoecidos. Sofrem e fazem sofrer. Muita guerra e pouca política 
pública têm demudado homens e mulheres em criaturas desesperadas, apesar de a maioria 
não conseguir sequer compreender a natureza desse Mal. Desespero que se ignora, o agir 
volta-se contra o próprio agente. Trabalho estranho e triste. Como disse Nazareth Cerqueira 
em um de seus textos dos anos 1990: “O quadro de violações policiais [...] modela uma 
polícia violenta e perigosa, tanto para os criminosos quanto para a população”.18 E eu 
ousaria acrescentar: ruinosa, também, para os próprios policiais.

66



ENSAIOSCORONEL ÍBIS SILVA PEREIRA

• SUR 30 - v.17 n.30 • 61 - 68 | 2020

As provocações lançadas por Nazareth Cerqueira naquela manhã de terça-feira continuam 
aguardando nossa decisão. Enquanto não reformularmos o nosso modo de entender e lidar 
com o fenômeno criminal, modificando radicalmente as condições do trabalho policial, o 
sonho de uma polícia comprometida com a promoção e a garantia dos direitos humanos 
continuará sendo a doce ilusão de um chefe de polícia excepcional e de outros tantos, como 
ele, que não conseguem deixar de admirar os seres humanos e de reconhecer no agir sobre o 
mundo uma ocasião para o aperfeiçoamento da nossa própria humanidade. 
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RESUMO

O que fez você se importar com os direitos humanos e por que outras pessoas deveriam 
fazê-lo? Por meio de histórias pessoais, este artigo explora como os ativistas da justiça social 
podem usar suas próprias jornadas e narrativas para motivar e inspirar outras pessoas 
a se envolverem na luta por justiça e igualdade. Ao aproveitar o poder das narrativas, a 
criatividade e a diversão, os ativistas de direitos humanos podem criar campanhas mais 
acessíveis, colaborativas e eficazes.

“SOU UMA DEFENSORA
DOS DIREITOS HUMANOS”

Ishtar Lakhani 

•   Qual é o seu superpoder?   •
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1 • A história de origem

Todo super-herói tem uma história de origem, uma narrativa que fundamenta, explica e muitas 
vezes alimenta a luta implacável dos heróis por justiça. Bruce Wayne (também conhecido como 
Batman) ficou órfão depois de testemunhar o assassinato de seus pais durante um assalto. O 
planeta inteiro da Princesa Leia foi destruído pelo império do mal em Guerra nas Estrelas; Katniss 
Everdeen se ofereceu como voluntária para os Jogos Vorazes a fim de proteger sua irmã mais nova; 
e a personagem da Noiva, interpretada por Uma Thurman em Kill Bill, tem sua origem na 
vingança pelo massacre ocorrido em sua festa de casamento. Todas essas personagens têm algo 
em comum, além do desejo de justiça: elas tiveram uma experiência profundamente pessoal que 
as levou a dedicar suas vidas à luta contra a injustiça, em geral por seu próprio risco.

Mas o que as histórias da origem dos super-heróis têm a ver com as defensoras e os defensores 
dos direitos humanos e o atual panorama da justiça social? Eu diria que quase todas as pessoas 
que trabalham no campo dos direitos humanos têm suas próprias histórias de origem não muito 
diferentes das histórias descritas acima. Tendo trabalhado com várias defensoras e defensores 
dos direitos humanos em todo o mundo, de organizadores comunitários a advogados, de 
comunicadores a especialistas em políticas, eu sempre tive um profundo interesse por suas histórias 
de origem. Fiz a centenas de pessoas uma pergunta simples: “o que fez você se importar com os 
direitos humanos?”. Posso dizer com segurança que aqueles que escolheram o caminho difícil da 
luta pela justiça social o fizeram por motivações complexas que são profundamente pessoais.

Minha história de origem e a razão pela qual me preocupo com a justiça social não são 
diferentes. Como uma mulher queer de cor, nascida na África do Sul do apartheid, de pai 
hindu e mãe muçulmana, minha experiência de desigualdade e injustiça foi e é (por falta de 
uma palavra melhor) complicada. Desde muito jovem, percebia que nem tudo estava bem 
com o mundo quando o Estado do apartheid nos dizia onde nos era permitido viver e ir à 
escola e quem podíamos amar. Tive a sorte de ter pais envolvidos na luta contra o apartheid e 
pela igualdade. E mais sorte ainda porque ambos usavam suas paixões criativas para apoiar seu 
ativismo. Minha mãe, feminista, historiadora e professora de arte, e meu pai, ator e jornalista, 
me puseram em contato com a multiplicidade de maneiras pelas quais alguém pode desafiar a 
opressão, perturbar o poder e mobilizar as pessoas para a solidariedade. Às vezes a resistência 
assumia a forma de uma passeata em massa nas ruas, às vezes era um boicote, às vezes era ter 
amigos convidados para jantar e às vezes era amar alguém. O fato de crescer cercada por teatro 
de protesto, arte, literatura feminista e uma família independente me levou para o caminho 
do ativismo. Não tem sido um caminho fácil (nunca é fácil tentar esmagar o patriarcado 
capitalista), mas eu gostaria de compartilhar algumas das coisas que aprendi até agora.

2 • A linguagem acrônima da justiça social 

“Estamos fazendo um trabalho sério aqui. Não há espaço para diversão e jogos”; “Por que 
você acha que chamam isso de luta antiapartheid?”; ou “Vamos marchar até o Parlamento e 
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entregar um memorando de demandas!”. Essas frases soam familiares? Tendo passado a maior 
parte da minha adolescência e vida adulta em/entre movimentos, redes e organizações de 
justiça social, ouvi muitas frases desse tipo. Depois de alguns anos como ativista “profissional” 
em tempo integral, eu era capaz de mobilizar um protesto de 500 pessoas sem a menor 
dificuldade, fazer uma apresentação elegante de PowerPoint com os olhos fechados e aprendi 
a falar fluentemente a linguagem cifrada dos acrônimos da justiça social: “Claro, fizemos 
uma parceria com o MPWC e a CGE e abordamos o DOJ, DOH e DSD a respeito do SW 
NSP na GBV”.1 Eu havia cultivado todas as habilidades que considerava essenciais para ser 
bem-sucedida em minha vocação pela justiça social. Movida a café ruim e retidão, vasculhei 
documentos oficiais, redigi petições, participei de painéis e passei dias intermináveis em 
salas de reuniões com ar condicionado gelado falando por acrônimos e comendo pequenos 
sanduíches triangulares de queijo e tomate. Tudo isso em busca da justiça.

Mas depois de um tempo, fiz a mim mesma a pergunta difícil: aquilo estava funcionando? Eu 
estava esgotada, seguindo a trilha coberta de cinzas de mentores, colegas e amigos, todos os quais 
haviam feito (e na maioria dos casos, ainda estão fazendo) um trabalho incrivelmente importante 
no combate à desigualdade e injustiça em todas as suas manifestações. O patriarcado (substitua 
por misoginia ou racismo ou homofobia ou xenofobia ou capitalismo desenfreado) estava em 
declínio? Eu não podia responder a nenhuma dessas perguntas com um sim definitivo. Esse 
estado de coisas forçou-me a refletir sobre o que eu estava realmente tentando realizar. O que 
nós, aquelas e aqueles assim chamados de defensoras e defensores de direitos humanos, estávamos 
tentando alcançar? Na minha cabeça, eu queria (e ainda quero) que as pessoas fossem mais gentis, 
mais compassivas e empáticas umas com as outras, que resistissem ativamente aos sistemas de 
opressão e exclusão – e, finalmente, quero que as pessoas se preocupem com os direitos humanos.

Isso me levou a pensar nos super-heróis e o que fazia com que eles se importassem (e se 
importassem o suficiente para agir). Minha lógica era a de que, se eu pudesse descobrir o 
que motivava a mim e a outras pessoas a se preocupar com os direitos humanos, eu poderia 
aproveitar esse conhecimento e usá-lo para motivar os outros a se importarem. Mas ao 
refletir um pouco mais, me dei conta de que Katniss Everdeen não assinou uma petição 
on-line para acabar com os Jogos Vorazes; a Princesa Leia não se tornou general da Aliança 
Rebelde porque foi convidada para um grupo do Facebook chamado “O Império é uma 
droga!”; Batman não leu um relatório interministerial de cem páginas sobre estatísticas de 
crimes em Gotham City; e a Noiva certamente não criou um comitê consultivo interino 
para elaborar um “Protocolo sobre a Vingança (versão 14)”. Todos foram comovidos a se 
importar com a justiça, da mesma maneira que eu fui comovida a me importar. O que me 
deixou, por fim, com uma pergunta fundamental: como podemos comover os outros?

3 • Colocando “graça” nos direitos fundamentais

Ao longo de minha jornada como ativista, experimentei toda a gama de emoções humanas, 
da raiva não adulterada em relação aos sistemas de injustiça à pura alegria de uma reunião 
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de minha comunidade de escolha. No entanto, ao relembrar as emoções predominantes 
que permeavam meu trabalho inicial, elas geralmente eram de ira, raiva, culpa e frustração. 
Embora eu esteja fazendo um trabalho sério de direitos humanos, não me vejo realmente 
como uma pessoa séria. Minhas configurações básicas são geralmente otimistas e bem-
humoradas. Minha exclamação de “ninguém se preocupe, tuuudo vai ficar bem” no meio 
de qualquer crise faz as pessoas me amarem e me odiarem em igual medida. Em situações 
embaraçosas, seja num jantar com um grupo de estranhos introvertidos e abstêmios ou numa 
reunião com líderes de uma comunidade de base religiosa, em que estou vestida com uma 
camiseta que diz “é assim que uma profissional do sexo se parece”, encontrar uma conexão 
compartilhada de humor ou alegria faz com que eu passe relativamente incólume. Não 
apenas fico ilesa, como na maioria dos casos sou capaz de compartilhar meus pensamentos 
“muito sérios” e trabalhar a questão dos direitos humanos com as pessoas de uma maneira 
genuinamente honesta e significativa. Contar uma história pessoal engraçada ou iniciar uma 
conversa sobre comidas preferidas tem sido, com frequência, a chave para encontrar alguns 
interesses comuns desconhecidos e introduzir e explorar o tema dos direitos humanos.

Definitivamente não sou a primeira pessoa a descobrir o poder milagroso da graça e do 
humor como veículo ideal para mensagens sobre direitos humanos. Os movimentos de 
justiça social exploram o poder da brincadeira, e de forma criativa, há séculos. Playtivism, 
ativismo criativo, craftivism, artivism, ativismo artístico são alguns dos termos usados para 
descrever um enfoque do ativismo por justiça social que enfatiza a criatividade e a diversão 
como porta de entrada para envolver as pessoas em questões específicas. Nos últimos seis 
anos, alguns colegas e eu temos experimentado esses tipos de abordagens, especificamente 
na luta pelos direitos humanos das profissionais do sexo na África do Sul.

4 • Sendo seriamente engraçada

A realidade vivida pelas profissionais do sexo num contexto criminalizado é de exclusão, 
ostracismo e violência brutal, com pouco acesso aos direitos humanos fundamentais. Quando 
se tem de trabalhar nesse contexto todos os dias, é muito difícil explorar emoções que não 
sejam de frustração e desesperança. Mas é isso que tentamos fazer. Decidimos que iríamos 
encontrar novas maneiras de abordar nossa questão porque o que estávamos fazendo não 
estava funcionando (para o nosso problema e para nós mesmas). Queríamos criar narrativas 
novas e envolventes que não alimentassem estereótipos incorretos e hollywoodianos do tipo 
“o lado sombrio e maltratado do trabalho sexual”. Queríamos mostrar as pessoas por trás das 
questões: nossa incrível comunidade. Fizemos isso de várias maneiras. Montamos estandes 
atraentes de informações “Pergunte a uma profissional do sexo” com música e prêmios; 
demos prêmios de brincadeira a celebridades (e conhecemos Sir Elton John no processo); 
zombamos de nosso Departamento de Justiça usando um hilariante esqueleto coberto de 
teias de aranha atrás de uma escrivaninha; mostramos apoio aos nossos aliados distribuindo 
bolo e balões; e até criamos um partido político de mentira liderado por profissionais do 
sexo para concorrer em nossa eleição nacional, o Grupo de Ação das Profissionais do Sexo, 

72



ENSAIOSISHTAR LAKHANI

• SUR 30 - v.17 n.30 • 69 - 74 | 2020

também conhecido por sua sigla em inglês SWAG.2 Foi uma das coisas mais divertidas que 
já fiz como defensora dos direitos humanos.

E afinal, o que toda essa brincadeira conseguiu realizar, você deve estar se perguntando. 
Houve muitas consequências intencionais (e não intencionais) de nossas intervenções. 
Esses experimentos com enfoques divertidos e criativos da defesa dos direitos humanos nos 
ensinaram que o humor é uma das ferramentas mais eficazes do nosso arsenal de ativistas 
porque tem a capacidade de desarmar e aproximar as pessoas num espaço de conexão 
compartilhada, em vez de causar medo. Por sermos “seriamente engraçadas”, nos últimos 
seis anos fizemos alguns dos maiores avanços na luta pelos direitos das profissionais do sexo 
na África do Sul. Vários partidos políticos importantes e grandes sindicatos reconheceram os 
direitos dessas trabalhadoras. A necessidade da descriminalização total do trabalho sexual foi 
recomendada em várias propostas de políticas nacionais, como o Plano Estratégico Nacional 
de Combate à Violência Baseada em Gênero. Nossas questões são muito mais visíveis e as 
narrativas em torno do trabalho sexual são moldadas e produzidas por pessoas que vendem 
sexo (em vez de pela mídia sensacionalista). A quantidade de nossos aliados também cresceu 
exponencialmente e economizamos uma tonelada de dinheiro (um partido político de 
mentira nas mídias sociais custa muito menos do que uma passeata em massa ao Parlamento).

As mudanças legislativas, políticas e de narrativas têm sido importantes. Porém, igualmente 
importante tem sido o impacto desse enfoque àquelas pessoas que se encontram na linha 
de frente da defesa dos direitos humanos. Essas intervenções exigiram reflexão, criatividade 
e risco. Longas horas fazendo adereços, pesquisando e esgueirando-se no meio da noite. 
Mas volto a dizer, foi uma das coisas mais divertidas que já fiz como defensora dos 
direitos humanos. O trabalho foi energizante para nós mesmas, nossa equipe e até nossa 
organização. Nós rimos (especialmente quando as pessoas acreditavam que o SWAG era de 
verdade), dançamos, cantamos e fizemos novas amizades. Sim, tudo isso soa positivamente 
romântico. Mas para deixar as coisas claras, não foram apenas as graças e brincadeiras que 
levaram às nossas vitórias. Enquanto imaginávamos nossas intervenções criativas, falávamos 
ao mesmo tempo na língua dos acrônimos nos painéis de conferências e no Parlamento, 
criando propostas políticas substanciais, baseadas em evidências, e fornecendo apoio 
jurídico, médico e psicossocial direto às profissionais do sexo que estão na linha de frente da 
batalha pelos direitos humanos básicos.

Foi essa abordagem equilibrada do ativismo por justiça social que me fez sentir mais 
genuinamente eu mesma e, numa reflexão mais profunda, percebi o motivo disso. Esse 
enfoque do ativismo falou à minha história de origem: a combinação de arte e ativismo, de 
paixão criativa e política. Essa combinação é uma coisa pela qual eu luto porque, quando bem 
feita, somos capazes, por um breve momento, de criar e viver no mundo dos nossos sonhos.
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1 • Nota do tradutor: siglas utilizadas no texto 

original em inglês. 

2 • Nota do tradutor: “SWAG” também é uma gíria 

que significa “estilo”, “estiloso”.
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RESUMO

A proteção e a resiliência de defensoras e defensores dos direitos humanos são essenciais 
para a preservação e o avanço da justiça social. Ao nos depararmos com adversários com 
recursos significativamente superiores, o segredo para o sucesso reside em nossas estratégias. 
A realidade pós-Covid-19 é uma oportunidade para que reavaliemos nossa abordagem, 
usufruindo do conhecimento ancestral para percorrermos novos terrenos em segurança. 

A ARTE DA PROTEÇÃO
Oren Yakobovich

•   Velha sabedoria, novas estratégias   •
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1 • Introdução

Em tempos de Covid-19, iniciar uma história com um voo soa nostálgico. Semelhantemente, 
por se tratar de uma história sobre a proteção de defensoras e defensores dos direitos humanos, 
parece ser importante começar a partir do reconhecimento da pandemia e dos impactos 
significativos que ela tem tido – e continuará tendo – sobre os direitos humanos, sobre as 
liberdades civis e sobre a nossa capacidade de nos unir. Ainda mais oportuno é que analisemos 
como a sociedade civil manterá a sua resiliência e segurança e evoluirá neste novo mundo.

Então... Em uma manhã de fevereiro de 2020, meu voo estava pronto para pousar no 
Aeroporto Internacional Phnom Penh [Camboja]. Era o início de uma longa jornada que 
minha equipe e eu estávamos prestes a iniciar: trabalharíamos nos próximos 18 meses com 
organizações pelos direitos dos trabalhadores do setor têxtil, com o propósito de ajudá-las a 
ter mais segurança e resiliência no trabalho incrível que fazem.

Assim que o avião tocou o chão, me vi contemplando os relatos que esses ativistas nos 
deram durante as nossas chamadas e entrevistas preparativas. Havia inúmeras histórias de 
que eles eram alvo das autoridades, incluindo detenções por falsas acusações, ataques por 
capangas contratados por donos de fábricas contrários aos sindicatos, intimidação por meio 
de ameaças e perseguições a eles e às suas famílias, incluindo ameaças de morte. Algumas 
dessas frases que realmente mexeram comigo falavam sobre a necessidade de melhorar a 
segurança e sobre a falta de um roteiro e recursos para atingir esse fim:

Todos nós estamos preocupados com a nossa segurança e como nós 
devemos manejá-la, especialmente depois do que passamos. A parte 
difícil é saber como se encarregar dela corretamente, além de ter 
tempo, recursos e capacidade de melhorá-la.1

Nós deveríamos ter feito esse processo de segurança 10 anos atrás.2

 
Eu me lembro de pensar: “Eu sei como eles estão se sentindo”. Eu já estive nessa situação 
antes. Quando eu cofundei a Videre Est Credere3 em 2008 (uma ONG que denuncia 
casos de violência em massa e outras violações graves dos direitos humanos, equipando 
comunidades perseguidas e marginalizadas com ferramentas, treinamento e tecnologia para 
documentar abusos, exigir responsabilização e assegurar a justiça), eficiência na segurança 
era claramente uma necessidade. Dado o risco inerente à exposição dos atos ilícitos de gente 
poderosa, a segurança e a proteção dos envolvidos no trabalho era primordial.

Eu sabia que nós precisávamos construir uma operação em que pudéssemos dar suporte 
aos ativistas no terreno e gerar impacto sem comprometer a sua segurança. Visando ao 
sucesso e à sustentabilidade do trabalho, precisávamos de estratégias de segurança práticas, 
pragmáticas e altamente eficientes. Caso não fôssemos capazes de analisar extensivamente e 
mitigar nossos riscos, não seria plausível cumprir a nossa missão.
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Consideramos prudente trazer um especialista em segurança para trabalhar conosco. 
Não se tratava de apenas algumas horas de capacitação. Precisávamos construir um 
método sistêmico com uma visão de longo prazo. Entretanto, era quase impossível 
encontrar o encaixe perfeito. Havia diversos prestadores de serviços por aí. Entretanto, 
era como se a maioria oferecesse apenas um treinamento pontual ou o HEAT (curso 
que visa capacitar profissionais sujeitos a situações críticas e de emergência em 
ambientes hostis) direcionado a trabalhadores humanitários ou estrangeiros, sendo 
geralmente conduzido por ex-militares do sexo masculino. Por eu mesmo ser um 
ex-militar, não pretendo homogeneizar um grupo tão diverso, mas creio ser justo 
afirmar que algumas abordagens são incompatíveis com as prioridades operacionais 
da sociedade civil ou com seus recursos restritos.

Ao menos daquela vez, de acordo com a minha experiência, foi difícil encontrar 
integrantes da sociedade civil com a experiência em segurança necessária. Em linhas 
gerais, a sociedade civil carece do entendimento sobre a psicologia, a metodologia e as 
capacidades operacionais dos oponentes, como as forças de segurança. Para algumas 
pessoas, os protocolos pareciam mais embasados em paranoia ou possível trauma oriundo 
de experiências pessoais, o que obscurece a capacidade de priorizar e distinguir claramente 
risco e suposições, fator com o potencial de comprometer as operações.

Para deixar claro, havia e ainda há ótimas pessoas fazendo um trabalho excelente na 
área de segurança para defensoras e defensores dos direitos humanos. Vêm à minha 
mente organizações como Frontline Defenders,4 Protection International5 e Access 
Now,6 assim como inúmeros agentes locais. No entanto, a especialidade desses agentes 
e instituições é o principal motivo de estarem sob grande demanda, além do fato de a 
procura estar cada vez maior. O trabalho para fornecer soluções e respostas de emergência 
a ativistas em perigo é de imenso valor. Todavia, naquele momento, queríamos focar 
uma prevenção estruturada de longo prazo em nosso gerenciamento de riscos, com a 
consciência de que isso ajudaria a reduzir a chance de cenários que desencadeiam o 
surgimento de respostas emergenciais.

Por fim, a Videre desenvolveu internamente protocolos de gerenciamento de segurança 
próprios e uma abordagem extremamente operacional com base na pluralidade de 
experiências de sua equipe, contando com a consultoria técnica ocasional de especialistas 
externos que poderiam nos manter atualizados sobre as táticas de nossos adversários. Tenho 
bastante orgulho de como nossa equipe conseguiu manter as pessoas em segurança ao longo 
dos anos enquanto realizavam trabalhos impressionantes, tais como a documentação de 
corrupção e violência sistemáticas; a exposição de grupos extremistas da extrema direita e de 
seus laços com agentes do governo; o fornecimento de provas à ONU que demonstraram o 
conluio entre tropas do governo e grupos rebeldes armados, incluindo a comprovação do uso 
de crianças-soldado; a obtenção de provas de atrocidades em massa e o compartilhamento 
com mecanismos legais e de imputabilidade, a fim de responsabilizar os autores, revelando 
fluxos de dinheiro que alimentavam propagandas racistas e antidemocráticas. 
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Na realidade, sem um gerenciamento de segurança robusto, nada disso seria possível. Foi a 
partir do reconhecimento da importância do gerenciamento de risco para um impacto mais 
amplo e para a resiliência de organizações de direitos humanos eficientes que nasceu a ideia 
da minha atual empresa social, a Kamara. Ao fornecer soluções de gerenciamento de risco, 
investigação e ações estratégicas para apoiar as pessoas na linha de frente dos trabalhos em 
direitos humanos e mudança social, acreditamos que podemos ajudar a contribuir para um 
ecossistema da sociedade civil mais forte. 

De volta ao Camboja. Enquanto eu me acercava da “linha de frente” da imigração no 
aeroporto de Phnom Penh, refletia sobre a natureza dessas linhas de frente e como elas 
mudaram durante meus 20 anos de atuação em direitos humanos. A linha de frente do 
balcão de imigração é literalmente uma fila de profissionais com uniformes ao estilo militar, 
todos cumprindo uma parte diferente do processo: uma pessoa apanha o passaporte, outra 
coleta o dinheiro, uma imprime o visto, outra carimba e algumas parecem apenas assistir. 
É como um sistema analógico em um mundo que migrou quase em sua totalidade para o 
digital. Não posso deixar de fazer a comparação de que, às vezes, nós, agentes da sociedade 
civil, representamos o analógico em contraste com o digital dos nossos adversários. Além 
disso, ao passo que estar guarnecido de recursos seja inegavelmente um problema em nossas 
batalhas de Davi e Golias, seria imprudente não questionarmos se realmente nos adaptamos 
de forma adequada e estratégica às mudanças no cenário de ameaças em que operamos. 

Um dos meus primeiros projetos em 2005 foi o “Shooting Back”, desenvolvido no 
B’Tselem,7 centro israelense de direitos humanos na Cisjordânia. Provi os palestinos que 
residem nos lugares mais arriscados dos Territórios Ocupados com câmeras e treinamento 
sobre como documentar a própria realidade e os abusos sofridos nas mãos de soldados 
e colonos.8 Naquela época, imagens evidentes das violações poderiam ser usadas para 
alterar a realidade. A câmera era um instrumento de proteção (e, em alguma medida, 
ainda o é atualmente). Ela provou, nesse contexto, ser uma ferramenta extraordinária para 
transferir o equilíbrio do poder das mãos do soldado que carregava a arma para as mãos 
do cidadão que portava a câmera. Foi nesse momento que aprendi sobre a limitação do 
poder e como, com estratégias inteligentes, você pode ganhar a opinião pública, mudar 
o paradigma de vítima para defensor e fazer a transição de um papel passivo-reativo para 
um engajamento proativo como meio de proteção e progresso.

Por meio desse projeto, fui testemunha de como as comunidades de South Hebron 
Hill [ao sul de Hebron] – espalhadas por quilômetros de morros, habitando cavernas 
e providas de parcos recursos – conseguiam trabalhar juntas para se protegerem dos 
agressores, que eram integrantes ou apoiados por um dos exércitos mais poderosos do 
mundo.9 Foi a primeira vez que implementei, à época sem saber, o que hoje chamamos de 
medidas de proteção coletiva, por meio das quais comunidades, indivíduos e organizações 
dispersados em um território extenso operam coletivamente, desempenhando diferentes 
papéis para a proteção geral. Independentemente de eles atuarem como observadores 
que, com o uso de suas câmeras, notificam os outros sobre os movimentos de colonos 
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violentos; como acompanhantes de agricultores nos campos, resguardando-os como 
testemunhas; na coleta de provas para ações judiciais; ou no clamor às autoridades e à 
mídia por conscientização, todos desempenharam um papel relevante. E não foi fácil. Foi 
uma luta incessante, porém deu resultado e barrou a destruição das vilas mais de uma vez.

A realidade hoje é que, em uma esfera global, as linhas de frente são ainda mais 
perigosas do que antes. Embora tenhamos celebrado a Primavera Árabe e o movimento 
Ocuppy Wall Street há apenas dez anos, o espaço cívico estreitou-se e as regras de 
engajamento mudaram. Principalmente em relação à mobilização da legislação e da 
tecnologia, a sociedade civil tem sido vítima de ataques de vários ângulos: restrição ou 
interferência no financiamento de ONGs, assédio, abuso e incriminação de ativistas, 
leis draconianas que restringem a liberdade de expressão, proliferação de tecnologias de 
vigilância, a ascensão da direita e o controle de narrativas nas redes sociais.10 Devemos 
aprender a nos proteger e seguir adiante em nossas missões, seja no mundo físico ou 
digital, de novas formas em relação ao passado. 

Não existe uma solução mágica. Não há um jeito único de resolver as coisas, por isso é 
fundamental dispor de capacidade para diversificar e se adaptar a circunstâncias específicas. 
Contudo, ao compartilhar meus pensamentos abaixo sobre as mudanças que acho que 
precisamos ver, acredito que os princípios estratégicos podem, de fato, ser aplicados em 
todos os cenários. Muitos desses conhecimentos já existem na sociedade civil. Trata-se de 
reuni-los de um modo mais estruturado e sintetizado. 

2 • “Ataque é o segredo da defesa; 
a defesa é o planejamento de um ataque” 11

Ao longo da história, aqueles que derrotaram oponentes maiores e com melhores 
recursos o fizeram por meio de uma estratégia eficiente, com coordenação e disciplina 
na execução. Os princípios fundamentais de Sun Tzu, retirados de sua obra A Arte da 
Guerra, são úteis a defensoras e defensores de direitos humanos da mesma forma que eram 
oportunos ao general e filósofo chinês há mais de 2.500 anos. Embora o uso da analogia 
militar possa soar um pouco provocativo nesse contexto, devemos sempre permanecer 
abertos à aprendizagem para progredirmos nas nossas causas, independentemente de nos 
identificarmos ou não com as origens de tais dizeres. 

A melhor forma de defesa é o ataque: se você não estiver lutando no território do inimigo, 
você estará se defendendo dele em seu próprio espaço. Para que isso dê certo, você deve 
estudar e conhecer seus adversários tão bem quanto conhece a si próprio. Pesquisar o 
oponente é uma ótima ferramenta para obter insights. Quando não possuímos os mesmos 
recursos, precisamos encontrar o calcanhar de Aquiles para sermos eficientes. Podemos 
criar a alavancagem necessária como um catalisador de mudança: na física, uma alavanca 
posicionada no ângulo correto pode mover um peso muito mais pesado. 
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Escolha o seu terreno: o tamanho de sua força e a profundidade de seus recursos são fatores 
de menor importância quando você está em um terreno que potencializa os seus pontos 
fortes. Para alguns, esse terreno é o tribunal; para outros, a mídia ou o uso da opinião 
pública. Ainda, é possível obter melhores resultados quando contamos com aliados em 
diversos terrenos, agindo em uníssono e por meio de diversas linhas de frente.

Redes de informações eficientes: obter informações oportunas por meio de redes de 
aliados a fim de usufruir do conhecimento (por exemplo, pesquisas da oposição) pode 
fornecer insights valiosos sobre as vulnerabilidades dos seus oponentes ou seus próximos 
movimentos. Assim, a coleta de inteligência e o monitoramento do contexto são essenciais.

Coordenação do movimento: para avançar com mais velocidade, especialmente em grandes 
números, devemos estar bem coordenados e dotados de estrutura e linhas de comunicação 
claras. Não há como sermos democráticos em todos os níveis, mas devemos coordenar por 
meio de esferas de influência/envolvimento pré-acordadas, fóruns designados para discussão 
e mecanismos de tomada de decisão claros.

Escolhendo com quais batalhas se vencerá a guerra: não venceremos todas as batalhas, 
mas devemos nos concentrar em vencer a guerra. Precisamos ter uma visão estratégica 
de longo prazo forte (a nossa guerra), mas com a capacidade de, às vezes, reduzir nossas 
perdas e colocar recursos em novas fronteiras quando surgirem oportunidades (as nossas 
batalhas). As estratégias nefastas de agentes como os irmãos Koch12 não visavam apenas 
a vitórias imediatas. Eles miravam a educação da próxima geração de maneira bastante 
eficiente, estando dispostos a investir no jogo em longo prazo. Um impacto duradouro 
requer investimentos ao longo do tempo, com flexibilidade para se adaptar rapidamente e 
manter essa perspectiva mais abrangente.

Objetivos claros e unificados: um dos elementos mais importantes para garantir a harmonia 
da equipe e as chances de sucesso. Infelizmente, os grupos de causas sociais frequentemente 
sucumbem às diferenças semânticas, o que impede um ambiente colaborativo coeso, 
enquanto seus adversários parecem bastante estimulados a deixar de lado suas variações 
para se unirem sob um objetivo comum (geralmente dinheiro e/ou retenção ou expansão de 
poder). Colabore com diversas partes que tenham um objetivo comum. Ainda que você não 
concorde plenamente com tudo o que elas representam ou lutam, encontre forças no tecido 
conjuntivo das áreas em que vocês de fato têm um objetivo unificado. 

Controle a narrativa: por meio da liderança das nossas próprias narrativas (especialmente 
no espaço digital) e do combate às campanhas de desinformação feitas por adversários. Essa 
tem sido a área cada vez mais vantajosa para suprir com recursos – o poder das narrativas 
não deve ser subestimado – não apenas publicamente, mas também internamente.

Cuide do bem-estar da sua equipe: “[e]stude cuidadosamente o bem-estar de seus homens 
e não os sobrecarregue. Concentre sua energia e acumule sua força.”13, 14
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Essa última ressalva está indubitavelmente entre as mais importantes observações e é a 
razão pela qual o gerenciamento de risco deve ser um elemento fundamental para qualquer 
pessoa que defenda os direitos humanos. Cuidar do nosso bem-estar é parte integrante de 
nossas ações de proteção e preservação. É como a nossa água, sustenta nossa resiliência. 
Existe uma riqueza de conhecimentos e orientações sobre bem-estar disponíveis. Os 
ingredientes não são secretos: equilíbrio entre vida pessoal e profissional, unidade de 
propósito, liberação de estresse, motivação, alimentação saudável, exercícios regulares e 
horas de sono suficientes. Por outro lado, nossos desafios são representados pela nossa 
disciplina e consistência na implementação. Geralmente, monitorar o nosso próprio 
equilíbrio é difícil, motivo pelo qual um esforço coletivo se faz necessário. Precisamos 
ouvir e observar nós mesmos e uns aos outros. Devemos projetar sistemas de apoio e uma 
infraestrutura que integre o bem-estar, inclusive nas iniciativas financiadas por doadores. 
Ademais, precisamos ter uma liderança que tenha isso como prioridade.

Enquanto atravesso lentamente o trânsito cambojano, passo por mais de um caminhão 
pequeno carregando uma carga de trabalhadores apinhados e em condições inseguras, 
certamente a caminho de uma das muitas fábricas têxteis que desempenham um papel 
indispensável à economia do país. Penso que não seriam necessários muitos esforços, em 
uma perspectiva geral, para fazer algumas mudanças que transformariam a jornada desses 
trabalhadores e trabalhadoras de perigosa para razoavelmente segura. O conceito por trás 
dessa transformação sustenta a razão de eu estar aqui. Fomos financiados por uma fundação 
pioneira para trabalhar com alguns de seus donatários na mitigação de riscos, pois ela 
reconheceu o papel importante que o bem-estar de seus donatários e o exercício do seu 
dever de cuidar desempenham no sucesso de seus objetivos combinados.

É esse o tipo de liderança do qual precisamos: uma liderança que compreenda e invista 
em manter os mais expostos e, portanto, mais vulneráveis de forma mais segura possível 
enquanto desempenham o seu trabalho. A implementação da mitigação básica de riscos 
para defensoras e defensores de direitos humanos deve se tornar a norma, não a exceção. 
Os doadores devem aportar recursos para a proteção e segurança daqueles que estão 
na linha de frente como uma prática padrão. O mesmo tipo de esforço empreendido 
no gerenciamento de impacto e nas análises e balanços financeiros deve ser aplicado 
à mitigação de riscos. É a partir de um espaço de risco bem mitigado que podemos 
efetivamente voltar nossas mentes para as nossas fronteiras estratégicas.

Durante a minha estadia no Camboja, trabalhamos na preparação de outra equipe da 
Kamara para voar até a Amazônia brasileira, no estado do Pará, com o objetivo de realizar 
uma avaliação das necessidades locais e entender como poderíamos apoiar as defensoras e os 
defensores dos direitos humanos ambientais naquela região. Para ser sucinto, vou me referir 
a ativistas, comunidades indígenas e organizações que estão fazendo um trabalho incrível 
na linha de frente para proteger a Amazônia (e o meio ambiente de forma mais ampla) 
coletivamente como “DDHAs” (Defensores e defensoras dos Direitos Humanos Ambientais), 
mas reconhecendo que não é a nomenclatura preferida para muitos que se identificam de 
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outras maneiras. Dentro de um contexto de ameaças crescentes e significativas provenientes 
de interesses estatais, comerciais e criminosos, as quais intentam silenciar as lutas de defensoras 
e defensores, buscamos ouvir diretamente dos DDHAs se achavam que o nosso acervo de 
estratégias poderia ajudá-los. Escolhemos o Pará por ser considerado uma das regiões mais 
letais do mundo para essa categoria de defensores.15 Levando-se em consideração que 1.500 
DDHAs foram assassinados nos últimos 15 anos em todo o mundo e que, durante esse 
período, a taxa de assassinatos dobrou, essa escolha foi bastante significativa.16

Todos os DDHAs que entrevistamos no Pará em 2019 (pouco antes do Dia do Fogo17) 
enfrentam ameaças graves e expressaram a necessidade e o desejo claros de obter um apoio à 
segurança, no tocante não apenas ao gerenciamento de risco mais tradicional, mas também 
ao apoio às investigações dos autores dos ataques e das redes por trás deles. O reconhecimento 
de que as investigações poderiam ser uma ferramenta altamente benéfica à mitigação de 
riscos, se manejada corretamente, foi uma observação interessante e perspicaz das pessoas que 
conhecemos. A investigação dos autores e a pesquisa dos opositores, com o uso da OSINT 
(inteligência de código aberto) e da HUMIT (inteligência humana) para entender como nossos 
adversários operam, pode constituir um componente de proteção incrivelmente valioso. É 
crucial garantir, primeiramente, a segurança própria e dos outros por meio de redes fortes e da 
proteção coletiva. No entanto, saber quem está atacando e estudar o máximo possível sobre 
eles para prever suas táticas e trabalhar para elevar o custo político a ser pago em razão dos 
danos por eles cometidos é imperativo para que possamos seguir em frente. 

A habilidade que temos de repensar a maneira como trabalhamos para superar quaisquer 
impedimentos obtusos e estruturais existentes e construir mecanismos de apoio eficientes em 
torno das pessoas que defendem os direitos humanos é imprescindível. Precisamos redefinir 
nossa percepção sobre proteção e nosso envolvimento com os riscos. As capacidades de nos 
mantermos resilientes e de gerarmos impacto estão essencialmente interligadas e devemos 
começar a reconhecer o papel fundamental que a mitigação de riscos, com o aproveitamento 
do conhecimento e a colaboração em rede, tem em nossa habilidade em manter a sociedade 
civil mais segura e torná-la mais eficiente.

Quando deixei o Camboja para regressar à minha casa, a Covid-19 havia esvaziado 
o aeroporto de Bangkok. Devido à pandemia, ainda não tenho certeza de quando 
conseguiremos retornar ao país do Sudeste Asiático para o próximo capítulo de nossa 
jornada juntos. Todos nós fomos forçados a revisar nossas metodologias em nível global 
e encontrar maneiras alternativas de nos mantermos conectados e unificados dentro da 
conjuntura atual. Precisamos nos adaptar ao novo terreno, seja o nosso ou de nossos 
adversários. É uma oportunidade não apenas de reflexão, mas também de crescimento. 
Acredito que agora seja ainda mais indispensável, em razão da pandemia, que nós, no 
espaço da sociedade civil, tomemos ações rápidas. Nosso mundo pós-Covid se parece 
muito com a combinação dos impactos das recessões pós-11 de Setembro e pós-crise 
financeira de 2008, ocasiões em que as circunstâncias levaram a uma extensão dos poderes 
dos governos, ao aumento da desigualdade social e à supressão das liberdades civis que 
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continuam a ecoar ainda hoje. Enquanto todos nós lutamos para lidar com o impacto 
em nossas rotinas diárias e no trabalho, devemos trabalhar em conjunto para garantir a 
proteção das pessoas na linha de frente e para manter a nossa perspectiva abrangente.
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RESUMO

Este artigo apresenta uma série de reflexões sobre os vínculos entre economia e direitos 
humanos em tempos de Covid-19. Argumenta-se que a economia e os direitos humanos não 
são incompatíveis, e por esta razão critica-se a abordagem da “economia em primeiro lugar” 
promovida por alguns governos, conduzindo, assim, ao pior nos dois cenários: queda do PIB 
e aumento de mortes. O artigo também adverte sobre os riscos da implementação de políticas 
de austeridade, como no passado recente, e o maior grau no qual estas políticas, junto com 
as políticas de confinamento, recaem sobre as mulheres. As políticas fiscais que poderiam ser 
implementadas para financiar a justiça social também são explicadas, concentrando-se na 
primazia das necessidades e dos direitos das pessoas perante o crescimento do capital ou o lucro 
das grandes empresas. Aborda-se também o conflito normativo entre o direito de propriedade 
individual e os direitos humanos em diversos casos, incluindo nas arbitragens de investimento. 
Por fim, é oferecida uma série de propostas de políticas econômicas, fiscais, financeiras, 
monetárias, sociais e ambientais que articulam uma agenda verdadeiramente transformadora.

COVID-19, ECONOMIA
E DIREITOS HUMANOS

Juan Pablo Bohoslavsky

•   A desigualdade não é um vírus,   • 
mas uma opção política
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1 • A pandemia 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto 
de Covid-19 uma pandemia global. Numa situação em rápida evolução, os Estados vêm 
tentando − com diferentes graus de comprometimento e eficácia − frear a propagação da 
doença. Embora o vírus constitua uma ameaça aos direitos à vida e à saúde, o impacto 
da crise nos direitos humanos vai muito além das preocupações em termos médicos e de 
saúde pública. A própria crise sanitária e as medidas governamentais implementadas para 
enfrentá-la estão empurrando o mundo a uma recessão econômica que levará a América 
Latina a ter, até o final de 2020, ao menos trinta milhões a mais de pessoas na pobreza.1 
As consequências das decisões tomadas − nacional e internacionalmente − para tratar de 
questões sanitárias e econômicas são influenciadas de modo mútuo, portanto, é necessária 
sua consideração conjunta.

Embora agora esteja claro que os Estados devem tomar medidas de prevenção e mitigação 
o mais rápido possível para conter a pandemia de modo urgente, global e coordenado, 
considerações semelhantes devem ser formuladas para abordar os impactos adversos aos 
direitos humanos já registrados pela drástica recessão econômica. É por isso que a resposta 
deve ser balizada e baseada nos direitos humanos.

2 • Economia versus direitos humanos? Um falso dilema 

É preocupante a escandalosa omissão das advertências, por parte de diversos governos, de 
preparação contra as pandemias e a falta de resposta eficaz para proteger a saúde pública por 
meio de medidas comprovadamente eficazes, como o distanciamento social e as quarentenas, 
visando-se achatar a curva pandêmica. Quando a vida e a saúde das populações estão em 
jogo, os negócios não devem continuar como de costume. É necessário garantir que a 
atividade econômica não corroa as políticas de saúde para controlar a propagação da doença 
e o risco associado do colapso dos sistemas públicos de saúde. Proteger a vida ou produzir 
mais ou menos riqueza econômica em um determinado ano é uma decisão que deve ser 
tomada segundo uma perspectiva de direitos humanos. A economia per se não pode estar em 
primeiro lugar: as políticas econômicas devem se concentrar nas necessidades e nos direitos 
das pessoas antes da expansão infinita do capital.

Alguns governos promovem uma abordagem de “salvar a economia” a qualquer custo, inclusive 
colocando em risco a saúde e a vida da maioria de suas populações.2 Da mesma forma, este 
foco na economia é frequentemente acompanhado por um desinteresse total em reduzir as 
desigualdades; promover reformas em direção a sistemas tributários mais progressivos, nos 
quais aqueles que têm mais contribuem mais; fortalecer e universalizar o sistema de proteção 
social e de saúde; garantir a sustentabilidade social da dívida soberana; justificar que os Estados 
tenham certo espaço regulatório que não pode ser contestado nas arbitragens do Centro 
Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI); cuidar das pessoas 
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em confinamento social; proteger as pessoas que trabalham fora de suas casas; implementar 
dispositivos específicos para lidar com a violência de gênero durante o confinamento; investir 
mais na economia de prevenção ou prevenir mortes ou problemas de saúde decorrentes de 
poluição e mudanças climáticas. Então, em termos concretos, “salvar a economia” também 
significa priorizar o privilégio de uma determinada elite.

Por essa razão é necessário distinguir entre as reivindicações das grandes corporações para a 
manutenção de seus lucros e as necessidades de trabalhadoras e trabalhadores empobrecidos 
que tentam ganhar a vida diariamente. Embora seja importante minimizar o impacto social 
e econômico da recessão, proporcionando emprego e, assim, garantindo a sobrevivência 
do setor empresarial, existem alternativas mais sofisticadas, realistas e eficazes do que essa 
abordagem generalista. Elas incluem, por exemplo, isenções − temporárias e direcionadas a 
certos grupos − de impostos, aluguéis e hipotecas e outras dívidas pendentes ou outros tipos 
de benefícios financeiros. A existência de grande parte da força de trabalho empregada em 
diversas condições informais ou contratos de curto prazo aumenta a dificuldade de proteger 
os empregos apenas por meio do resgate de empresas pequenas e informais.

A partir dessa perspectiva, os Estados deveriam reduzir as desigualdades e a pobreza, e não 
apenas resgatar grandes empresas, bancos e investidores sem nenhuma condicionalidade social. 
A experiência indica que essas empresas não compartilharão os recursos utilizados nos resgates de 
modo imediato ou espontâneo com as pessoas mais necessitadas. Por essa razão, conforme fizeram 
os governos da Argentina, Áustria, Canadá, Dinamarca, Espanha, França e Polônia, as empresas 
que distribuem dividendos, recompram ações ou estão registradas em paraísos fiscais devem ser 
inelegíveis para os programas de auxílio estatal. Por este motivo, os controles de capitais para frear 
a depreciação das moedas também são justificados. A sonegação de impostos e a especulação 
financeira não contribuem para os direitos humanos − pelo contrário, os desgastam.

A abordagem de “primeiro a economia” não deve significar abandonar as pessoas para que 
elas enfrentem sozinhas a pandemia. Primeiramente, é uma visão de muito curto prazo já 
que, de um ponto de vista puramente consequencialista, milhares ou milhões de pessoas 
infectadas e morrendo não é algo que pareça produzir uma grande contribuição para a 
economia nacional. Em segundo lugar, como alertou o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), políticas de saúde ineficazes prolongam os contágios e a força dos surtos; portanto, 
a pré-condição de estabilização dos contágios para a recuperação econômica também levará 
mais tempo. Não colocar a saúde pública no centro dos planos de ação governamentais não 
salva a economia, apenas causa o pior nos dois cenários. O caso do Brasil é elucidativo: a 
economia está afundando, enquanto valas comuns estão sendo cavadas.

A implementação de robustas políticas de saúde pública que salvem vidas e evitem o 
colapso dos sistemas sanitários deve ser complementada com políticas que possibilitem 
a importação e/ou produção e distribuição de bens e serviços para satisfazer os direitos 
humanos básicos, ao mesmo tempo em que se mitiguem as consequências econômicas 
negativas da pandemia em longo prazo.
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Do ponto de vista dos direitos humanos, os impactos da recessão incluem desafios no 
caminho do pleno usufruto de uma ampla gama de tais direitos, incluindo alimentação, 
moradia, saúde, educação, água e saneamento, proteção social, não discriminação e 
condições de trabalho justas e adequadas. Conforme expressamente estabelecido no direito 
internacional dos direitos humanos, as pessoas não devem ter que optar entre exercer um ou 
outro de seus direitos humanos básicos. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando há pessoas 
que reduzem a ingestão de alimentos para pagar pela moradia ou por assistência médica.

Da mesma forma, as pessoas que não têm escolha a não ser se endividar para tentar atender 
suas necessidades básicas estão em uma situação especialmente preocupante. Se nada for feito 
imediatamente, é provável que as dívidas individuais e familiares continuem crescendo, ao 
mesmo tempo em que as pessoas recorrerão ao crédito como último recurso para cumprir seus 
direitos humanos básicos, especialmente se medidas de austeridade forem implementadas 
e promovidas ativamente, como o FMI já está sugerindo.3 Embora a dívida das famílias 
não seja uma violação dos direitos humanos per se,4 torna-se particularmente problemática 
quando as pessoas recorrem a redes de empréstimos formais e informais para garantir seu 
direito a assistência médica, moradia, alimentação, água e saneamento ou educação, por 
exemplo. O que atualmente poderia servir de paraquedas se transforma numa queda livre 
vertical na medida em que o pagamento da dívida diminui a renda já por si mesma baixa. 
Além disso, é provável que as remessas das pessoas imigrantes que atualmente trabalham 
em países particularmente afetados pela pandemia diminuam drasticamente, com impacto 
direto na vida de muitas pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento.

3 • Os efeitos da recessão econômica sobre os direitos humanos: 
lições do passado recente

No horizonte, aproxima-se com velocidade uma crise econômica de impactos sociais 
imediatos já sentidos pela perda de empregos. Um “choque do coronavírus”5 está em 
andamento, um fenômeno que ameaça afetar em grande medida a economia internacional, 
as sociedades e os direitos humanos. Embora a escala da crise ainda não possa ser estimada 
com precisão, parece haver consenso de que repercussões muito mais drásticas do que as da 
crise financeira de 2008 podem ser esperadas.

De modo mais específico, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU 
antecipa, na melhor das hipóteses, uma desaceleração de 2,5% no crescimento previsto 
anteriormente para 2020; em um cenário mais pessimista, prevê uma contração econômica 
global de -0,9%. Segundo o estudo, a gravidade da recessão dependerá principalmente 
de dois fatores: “(1) a duração das restrições ao movimento de pessoas e atividades 
econômicas nas principais economias; e (2) o real tamanho e eficácia das respostas fiscais 
à crise. Um pacote de estímulo fiscal bem elaborado e que priorize os gastos em saúde 
para conter a propagação do vírus e forneça apoio financeiro aos lares mais afetados pela 
pandemia ajudaria a minimizar a probabilidade de uma profunda recessão econômica”.6 

88



ENSAIOSJUAN PABLO BOHOSLAVSKY

• SUR 30 - v.17 n.30 • 85 - 99 | 2020

Em termos de perda de receita, os custos econômicos globais relacionados à pandemia são 
atualmente estimados em 1,1 trilhão de dólares em 2020 no cenário mais favorável e em 
quase três trilhões de dólares no pior dos casos.7

Em um contexto no qual um aumento no endividamento global (combinando setores domésticos, 
governamentais e corporativos) atingiu uma alta histórica no final de 2019 e desafios econômicos 
ainda maiores são esperados8 devido ao serviço da dívida – na medida em que a Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês) já destacava 
um aumento excepcional no âmbito da dívida privada em 2018 –, isto se torna particularmente 
preocupante para os países em desenvolvimento, com uma dívida total média quase duas vezes 
maior que o PIB (Produto Interno Bruto),9 e àqueles que já destinam uma porcentagem sem 
precedentes de suas fontes de renda ao serviço da dívida a diversos credores.

Não há dúvida sobre os efeitos em grande escala da última crise econômica global (2008-
2009) nos direitos humanos em todo o mundo. Olhando para este período, várias 
consequências foram registradas, incluindo efeitos adversos sobre os direitos à alimentação, 
moradia, educação, saúde, água e saneamento, condições justas e favoráveis de trabalho e 
proteção social, e estão bem documentadas tanto em países desenvolvidos, quanto naqueles 
em desenvolvimento. Conforme sinalizado em um relatório do então Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, “em geral, a crise e a desaceleração 
econômica global a ela associada têm o potencial de impactar os direitos humanos direta e 
indiretamente, incluindo a capacidade das pessoas de exercer e reivindicar seus direitos e a 
capacidade dos Estados de cumprir suas obrigações”.10

Além disso, o mesmo choque econômico pode ter impactos diferentes em grupos vulneráveis 
e marginalizados, causando efeitos cumulativos para algumas pessoas. Nesse período, 
observou-se um aumento da fome no mundo, grande aumento dos despejos, das execuções 
hipotecárias, do número de pessoas sem-teto e um impacto negativo na acessibilidade 
econômica à moradia. Também sabemos que essa crise causou um grande aumento no 
desemprego, que atingiu um nível sem precedentes em 2009 e empurrou muitas pessoas 
para a pobreza, além de aumentar as desigualdades já arraigadas.

Em resposta à crise de 2008-2009, também testemunhamos a adoção de pacotes de resgate 
para “salvar a economia” voltados a instituições financeiras privadas e não a indivíduos. 
Foram adotadas medidas de mitigação para limitar os impactos financeiros, em vez de serem 
proporcionadas medidas específicas de socorro às pessoas, a fim de garantir o usufruto de seus 
direitos humanos, como a possível moratória das hipotecas e o impedimento dos despejos. 
Isto significa que as políticas de resgate não beneficiaram diretamente as pessoas afetadas 
por hipotecas excessivamente caras, mas sim as instituições financeiras privadas, as mesmas 
entidades que assumiram riscos excessivos facilitados pela desregulamentação. As políticas 
monetárias complacentes proporcionaram renda mais alta aos investidores financeiros,11 
bem como incentivaram que os títulos emitidos por países em desenvolvimento ficassem 
nas mãos de atores privados.
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Embora a reação inicial dos governos para enfrentar a crise de 2008-2009 tenha sido apoiar 
as economias nacionais por meio de pacotes de estímulo fiscal e endividamento público, de 
modo muito precoce começaram a ser implementadas políticas ortodoxas de austeridade 
que foram fortemente influenciadas pelo FMI e o Banco Mundial.12 Estas políticas duraram 
mais de uma década. Na realidade, nos últimos anos, dois terços dos países do mundo 
consideraram adotar medidas de austeridade.13

No entanto, foi demonstrado que a austeridade, como política para enfrentar as 
consequências de uma crise econômica, não contribui para a recuperação econômica, mas 
aprofunda as desigualdades, afeta os mais vulneráveis e enfraquece as redes de segurança 
pública dos Estados, colocando em risco a capacidade de resposta às obrigações de direitos 
humanos.14 Da mesma forma como estamos testemunhando hoje, a austeridade também 
prejudica a capacidade dos Estados de responder a choques futuros de maneira adequada e 
oportuna e de prevenir e mitigar efeitos adversos sobre os direitos humanos.

A preocupação levantada nesta seção não é mera história econômica.15 Em abril de 2020, 
o FMI destacou em seu Relatório de Monitoramento Fiscal que: “uma vez superada a crise 
da Covid-19, os países com altas dívidas devem, em geral, buscar a solidez fiscal apoiada 
por medidas pró-crescimento”.16 Por outro lado, apesar do amplo acordo existente sobre 
a necessidade de fortalecer a margem fiscal dos Estados, o presidente do Banco Mundial 
continuou em março de 2020 promovendo reformas estruturais17 que, caso feitas como no 
passado, terão um impacto negativo sobre os direitos humanos em todo o mundo.

4 • A crise econômica tem o rosto das mulheres

O sistema econômico atual é, em grande parte, sustentado pela desigualdade de gênero 
e pela discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho. Em todo o mundo, o 
cuidado remunerado e não remunerado prestado às pessoas é realizado com frequência e 
principalmente pelas mulheres. O valor do trabalho não remunerado ou mal remunerado 
das mulheres e sua contribuição para a economia foram seriamente subestimados e até 
ignorados durante séculos. No entanto, em tempos de pandemia como a atual e suas 
crises interconectadas, o valor deste trabalho se multiplicou. Por sua vez, as mulheres 
representam mais de 70% da força laboral no setor social e de saúde, sem mencionar o papel 
das trabalhadoras não remuneradas de saúde comunitária. O direito humano de receber 
cuidados (de cuidar, de ser cuidado e de autocuidado)18 é abertamente violado.

Neste contexto, não surpreende que a crise econômica afete mais as mulheres do que os 
homens.19 Isso ocorre porque frequentemente elas têm uma super-representação no setor 
informal, um emprego mal remunerado e maior probabilidade de perder o emprego. 
Ademais, sofrem simultaneamente como trabalhadoras do setor público, usuárias de 
serviços públicos e principais receptoras dos benefícios de proteção à seguridade social, 
e tudo isto, por sua vez, gera implicações específicas no tocante ao trabalho de cuidar das 
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pessoas. O risco de que essa crise gere mais trabalho às mulheres na prestação de cuidados 
e as exponha a maiores graus de discriminação e violência de gênero, e as suas formas 
múltiplas e transversais, é real e grave.20

5 • Políticas fiscais para financiar a justiça social

Os Estados devem reconsiderar sua política fiscal para financiar políticas sociais e garantir 
que, juntamente com as políticas financeiras e monetárias, elas sejam coerentes como um 
todo.21 O financiamento do déficit fiscal pode ser legítimo caso garanta acesso aos direitos 
humanos básicos da população. Por esse motivo é louvável a suspensão anunciada do Pacto 
de Estabilidade e Crescimento da União Europeia, que impede que os Estados acumulem 
um déficit fiscal de mais de 3% do PIB. Tal iniciativa permite uma margem fiscal necessária e 
uma melhor mobilização dos recursos disponíveis para combater a pandemia e prevenir seus 
impactos adversos nos direitos humanos, seja como resultado da recessão econômica e/ou da 
quarentena e das restrições estabelecidas para responder à atual crise sanitária. No entanto, o 
ônus futuro da dívida deve ser evitado e a excessiva riqueza privada deve ser empregada.

É escandaloso, em termos de direitos humanos, que algumas pessoas, em particular o “1%” 
mais rico, se beneficiem das crises por meio da especulação e de outros meios. Nesse sentido, 
medidas imediatas devem ser tomadas para combater tais manobras financeiras, também no que 
diz respeito aos preços de produtos e matérias-primas relacionados à Covid-19. Os sistemas de 
controle de preços para itens cruciais devem ser implementados no contexto atual, por exemplo, 
para medicamentos, álcool, máscaras, água e alimentos, para evitar abusos no mercado.

Com frequência excessiva, quando os direitos humanos e, em particular, os direitos 
econômicos, sociais e culturais são discutidos, o primeiro argumento das pessoas responsáveis 
por garantir sua realização é a falta de recursos financeiros. Nesse sentido, os governos 
enfatizam os aspectos da “realização progressiva” dos direitos econômicos, sociais e culturais, 
mas se omitem de considerar suas obrigações básicas e imediatas e as obrigações positivas 
dos Estados de gerar, alocar e usar adequadamente o máximo de seus recursos disponíveis 
para avançar da maneira mais rápida e eficaz possível o alcance da plena realização desses 
direitos. No entanto, a atual crise econômica e de saúde nos mostra duas coisas.

Primeiramente, alguns aspectos dos direitos econômicos, sociais e culturais de efeito 
imediato não requerem recursos. Por exemplo, o tratamento aos pacientes com Covid-19 
não pode ser negado com base em gênero, idade, raça, origem, classe social, casta, religião, 
crenças ou outras razões, dada a proibição de discriminação.

Em segundo lugar, essa crise demonstrou que o dinheiro pode ser encontrado quando há uma 
percepção de perigo e necessidade. Nesses casos, os governos e a comunidade internacional se 
comprometem a investir trilhões de dólares; de fato, o G-20 prometeu injetar cinco trilhões de 
dólares na economia global e “fazer o que for preciso para superar a pandemia”.22 
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Esse modo de pensar não é proativo, mas reativo. Inclusive, se uma fração dessa quantia tivesse 
sido usada de modo proativo para a realização dos direitos humanos e o estabelecimento de 
um sólido setor de saúde pública (em vez de submetê-lo à mercantilização, privatização e 
cortes) para combater as desigualdades e a pobreza, e os problemas sistêmicos subjacentes 
relacionados, não estaríamos em uma situação tão grave atualmente.

Os Estados deveriam investir imediatamente no setor da saúde e em material sanitário 
(incluindo aquele relacionado à Covid-19) e reforçar as redes de segurança social. Os 
Estados deveriam, em uma primeira fase, fornecer apoio financeiro aos indivíduos e às 
famílias carentes por meio de uma renda básica universal de emergência e/ou ajudar as 
partes empregadoras a pagar salários, dependendo das circunstâncias; e, em uma segunda 
fase, estabelecer um sistema de proteção e segurança social sólido e universal que permitisse 
que um padrão de vida adequado se tornasse realidade. Os Estados também deveriam 
investir na nutrição, habitação, educação e produção agrícola local em pequena escala e 
ambientalmente correta.

Na prática, essa abordagem não impede que os governos operem como pagadores em última 
instância para cobrir os custos das empresas e, se necessário, pagar salários durante a crise. 
Essa política é justificada se for implementada para evitar um retrocesso nos direitos humanos 
econômicos e sociais. Essa crise não deve ser usada como argumento para aceitar novas formas 
de cortes nos salários e outros direitos sociais trabalhistas, como algumas empresas (e Estados) 
estão fazendo. Considerando a crise como um grande teste, acredita-se que a tendência de 
trabalhar remotamente de casa ganhe uma presença maior no mundo do trabalho no futuro 
imediato. Novamente, isso só deve avançar se não prejudicar os direitos de trabalhadoras 
e trabalhadores. Na realidade, agora mais do que nunca, é urgente abordar a relação entre 
as condições de emprego e a obtenção de renda (renda básica, renda mínima pessoal ou 
qualquer outro conceito similar) digna o suficiente para cumprir os direitos básicos.

Um aspecto importante é a procedência dos recursos que serão injetados na economia. 
Sem dúvida, no curto prazo, o Estado terá que lidar com um déficit alto, já que mais 
recursos públicos não restringem um aumento nos gastos (pelo contrário). Mas, em um 
segundo estágio, será necessário reduzir esse déficit e enfrentar novas despesas na esfera da 
dívida pública. Dada a situação excepcional, os Estados poderiam estabelecer um imposto 
único sobre os ativos; mas também poderiam empreender uma reforma mais ambiciosa. 
De fato, é o momento de se comprometer seriamente com reformas estruturais para uma 
justiça redistributiva, incluindo reformas tributárias progressivas, que requeiram que os 
milionários, multimilionários e grandes conglomerados de corporações contribuam para 
a sociedade de uma forma proporcional às suas fortunas e lucros. Essa reforma estrutural 
deve incluir a superação da primazia do valor para os acionistas, a fim de distribuir lucros 
a todas as partes interessadas, conforme algumas empresas prometeram, bem como 
sistemas tributários nacionais mais progressivos e um imposto corporativo global23 que 
seja aplicado a todas as filiais de corporações transnacionais, empresas de tecnologia e 
internet e pessoas físicas com alto patrimônio líquido.

92



ENSAIOSJUAN PABLO BOHOSLAVSKY

• SUR 30 - v.17 n.30 • 85 - 99 | 2020

Os Estados precisam abordar de modo urgente e colaborativo os problemas dos fluxos 
financeiros ilícitos, a evasão e sonegação de impostos,24 que colocariam à sua disposição 
enormes quantias de dinheiro para que a comunidade internacional lidasse com a crise, por 
exemplo, estabelecendo um fundo global.25 Em especial, as pessoas e empresas que evadem 
e sonegam impostos, incluindo aquelas que operam com contas ou empresas registradas em 
paraísos fiscais, deveriam ser excluídas de qualquer ação de resgate público.

É aqui que os direitos humanos devem fundamentar e articular uma agenda transformadora 
no campo das políticas econômicas, fiscais, financeiras, monetárias e sociais. Os Estados 
têm uma obrigação internacional de gerar, alocar adequadamente e aproveitar ao máximo 
os recursos disponíveis para avançar de modo mais rápido e eficiente possível em direção à 
plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais (Artigo 2 do Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, PIDESC). Esta referência normativa 
deve constituir o marco para discutir o imposto sobre a propriedade pessoal, a redução 
da sonegação fiscal, a prevenção da fuga de divisas e a consolidação de uma renda básica 
para todas e todos. A redução da desigualdade é um imperativo normativo, e os direitos 
humanos têm o potencial ideológico e técnico de desafiar a desigualdade e, assim, ancorar 
políticas públicas segundo as necessidades e os direitos das pessoas.

6 • O escopo do direito à propriedade em tempos de pandemia

O direito à propriedade individual (bens, propriedade pessoal e propriedade intelectual) 
deve ser harmonizado com outros direitos humanos. O direito de propriedade, por si só, não 
é absoluto, e os Estados deveriam poder tomar as medidas econômicas e legais necessárias, 
se devidamente justificadas, para enfrentar de maneira mais eficaz a atual crise sanitária. Em 
especial, nenhum direito ou monopólio econômico privado deveria ser priorizado perante 
os direitos à saúde e à vida de todas as pessoas.

Os Estados que intervêm e asseguram a gestão pública dos serviços prestados pelo setor 
privado, para garantir acesso efetivo, coordenado e não discriminatório em áreas como 
assistência médica e assistência a idosos, não apenas devem ganhar destaque, bem como 
ser considerados como tendo adotado uma boa prática a ser levada em consideração por 
todos os países. Na Irlanda, por exemplo, o governo anunciou em 24 de março de 2020 que 
“enquanto durar esta crise, o Estado assumirá o controle de todas as instalações hospitalares 
privadas e administrará todos os recursos para o benefício comum de todo o nosso povo. 
Não pode haver espaço para oposição público-privado quando se trata de uma pandemia”, 
e que todos os pacientes com Covid-19 devem ser tratados gratuitamente.26

Dada a situação de risco de vida, inclusive do pessoal médico, os Estados também 
devem considerar tomar o controle de algumas empresas capazes de produzir máscaras 
e os componentes necessários, caso isto conduza a uma proteção mais eficaz da saúde 
pública. Os proprietários devem ser compensados de acordo com as respectivas normas 
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constitucionais. Nesse sentido, em meio a uma crise sanitária global como a atual, 
deveria haver uma liberação completa das disposições do Acordo Sobre os Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) no tocante aos 
medicamentos e outras tecnologias relacionadas.27

Nesse sentido, vale lembrar que o Artigo 15 do Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito de todas e todos de “desfrutar os 
benefícios do progresso científico e de suas aplicações”, o que adquire um significado 
particular quando se combina com o direito à vida e à saúde no contexto atual. De fato, 
o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas acaba de emitir 
um Comentário Geral sobre “Ciência e direitos econômicos, sociais e culturais”, no qual 
explica que “o termo benefício se refere primeiro aos resultados materiais das aplicações 
de pesquisas científicas, como vacinas, fertilizantes, instrumentos tecnológicos e similares 
[...] algumas aplicações do progresso científico são protegidas por meio da propriedade 
intelectual. O direito de usufruir dos benefícios do progresso científico e de suas aplicações 
ajuda os Estados a garantir que estes direitos de propriedade não sejam realizados à custa do 
direito à saúde”.28 Portanto, a proposta feita pela Costa Rica à OMS de criar uma equipe 
para coletar os direitos de patentes, dados de testes regulatórios e outras informações que 
possam ser compartilhadas para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e diagnósticos 
está alinhada com os padrões internacionais dos direitos humanos.29

Com relação à proteção do investimento direto estrangeiro, os Estados deveriam emitir 
uma interpretação conjunta dos Tratados Bilaterais de Investimento, explicando claramente 
que a pandemia constitui um caso de força maior imprevisível e incontrolável que justifica 
medidas estatais regulatórias proporcionais voltadas à proteção da saúde pública e à vigência 
dos direitos humanos da população, mesmo quando isso implique afetar os direitos 
econômicos dos investidores estrangeiros.30 Nenhuma promessa de lucro pode estar acima 
das políticas estatais destinadas a garantir a sobrevivência da população.

7 • Uma oportunidade para uma mudança transformadora

Não podemos nos dar ao luxo de voltar à atividade econômica como de costume e nem 
de ter como aspiração máxima retornar ao estado anterior à Covid-19. A pandemia da 
Covid-19 constitui um choque que exige repensar o sistema econômico, financeiro e 
social no qual vivemos para reduzir as desigualdades entre e dentro dos países, bem 
como entre homens e mulheres.

Tanto a crise da Covid-19, quanto os efeitos das mudanças climáticas que já vêm se 
manifestando demonstram a fragilidade de nossos sistemas econômicos e sociais atuais. 
Nossos sistemas não resistem ao estresse causado por estes fenômenos, tanto do clima, 
quanto das pandemias, e os especialistas preveem que eles serão mais frequentes e severos. E 
quando esses fenômenos são desencadeados, nossos sistemas econômicos e sociais parecem 
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proteger as condições de vida mais adequadas especialmente das elites, enquanto a maioria 
das pessoas é constrangida por condições de vida mais precárias, devido ao aumento da 
pobreza e da desigualdade, bem como à piora da saúde; tudo isso faz com que as pessoas 
sejam muito mais vulneráveis à morte quando os desastres ocorrem.

No entanto, certas atitudes concertadas diante da crise da Covid-19 demonstram que é 
possível uma ação coordenada e uma rápida mudança política e prática para enfrentar 
os desafios globais. As quedas repentinas na produção e no consumo, associadas à atual 
crise pandêmica, que foram acompanhadas pela queda na poluição e nas emissões de 
gases de efeito estufa em todos os continentes, colocam em questão nossa dependência do 
crescimento econômico como uma medida do progresso de nossas sociedades. Ao mesmo 
tempo, destaca o importante papel dos governos na proteção dos meios de subsistência e o 
direito a um padrão de vida adequado, incluindo os direitos à moradia adequada, proteção 
social e assistência médica aos indivíduos.

As economias seguem sendo importantes, especialmente para fornecer as bases materiais 
para uma vida boa a todas as pessoas, por meio de serviços essenciais, trabalho decente 
e bens materiais adequados. Mas deveriam servir ao bem público e ser guiadas por 
princípios de direitos humanos, em vez de depender da especulação, da alta dívida 
privada, do consumo não regulamentado e da degradação dos recursos naturais de 
maneira tal que aumentam nossas vulnerabilidades e colocam nosso planeta em uma 
condição insuportável. Pelas mesmas razões, os Estados não deveriam fornecer subsídios 
(resgates) e outros benefícios emergenciais a setores cuja existência está em contradição 
direta com o Acordo de Paris, incluindo sua meta de limitar o aumento da temperatura 
a 1,5°C, e que não possuem possibilidade de conversão.

Os Estados têm que salvar vidas e economias para que em breve haja empregos para as 
pessoas e os bens e serviços básicos possam ser fornecidos durante a crise, mas isso deve 
ser feito de maneira inteligente e responsável, considerando especialmente os impactos 
na saúde. No “Apelo urgente por uma resposta à recessão econômica a partir dos direitos 
humanos” que enviei aos governos e a instituições financeiras internacionais em abril de 
2020,31 apresentei uma série de recomendações que abrangem uma ampla gama de políticas 
econômicas, financeiras, monetárias e fiscais, tributárias, comerciais e sociais para contribuir 
para a consecução destes objetivos. Essas medidas incluem a implementação de transferências 
monetárias de emergência e pacotes de ajuda, a expansão das redes de segurança social e 
a consideração de sistemas de renda básica universal, suspensão dos despejos e execuções 
hipotecárias, congelamento de aluguéis e proibição de cortes na oferta de serviços públicos 
por falta de recursos. Incluem também uma dispensa das disposições do Acordo Sobre os 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio em relação aos 
medicamentos e outras tecnologias relacionadas, a suspensão dos processos de arbitragem 
internacional por disputas com investidores estrangeiros, a suspensão do pagamento e 
acúmulo de juros das dívidas privadas de pessoas que possam não resistir à crise da saúde 
devido à falta de renda,32 o condicionamento da devolução de novos créditos ao consumo e 
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de direitos humanos

RESUMO

Se a Organização das Nações Unidas deve monitorar efetivamente o cumprimento das obrigações 
de direitos humanos e proteger as vítimas de abusos, é crucial que defensoras e defensores dos 
direitos humanos e as vítimas de violações dos direitos humanos possam acessar e se comunicar 
com a ONU de forma livre e segura. Vários Estados comprometem sistematicamente o direito ao 
acesso sem obstáculos e à cooperação com os mecanismos de direitos humanos da ONU por 
meio de intimidações ou represálias. Nos últimos anos, a ONU tomou algumas medidas bem-
vindas para resolver o problema. No entanto, documentar incidentes declarados de intimidação 
e represálias usando métodos legais baseados em casos padronizados tem sido a opção 
privilegiada em relação a abordar o tipo de intimidação que inibe defensoras e defensores de 
se envolverem com a ONU. Perversamente, isso significa que Estados muito repressivos podem 
escapar do escrutínio. Para começar a abordar essa questão, o ISHR encomendou um estudo2  
que considera os desafios e as oportunidades metodológicas inerentes à medição do impacto 
da intimidação, em particular no envolvimento com o sistema de direitos humanos da ONU.3

QUANDO DEFENSORAS
E DEFENSORES SÃO SILENCIADOS1

Madeleine Sinclair

•   Abordando o impacto da intimidação no engajamento   • 
com o sistema de direitos humanos da ONU
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1 • Introdução

Caso a Organização das Nações Unidas (ONU) queira monitorar efetivamente o 
cumprimento estatal de compromissos com os direitos humanos e proteger as vítimas de 
violações no âmbito internacional, é fundamental que defensoras e defensores de direitos 
humanos e as vítimas de violações neste campo possam ter acesso e se comunicar com 
a ONU com liberdade e segurança. Infelizmente, “liberdade” e “segurança” não são 
características das experiências de diversas defensoras e defensores e vítimas que buscam 
se engajar com a organização. Diversos Estados sistematicamente comprometem o direito 
de livre acesso e cooperação com os mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas 
por meio de intimidação: ameaças voltadas a inibir a cooperação antes que ela ocorra ou 
durante os esforços de engajamento com a ONU; bem como por meio de represálias: ações 
de retaliação contra aqueles que cooperaram.

Reconhecendo que a intimidação e as represálias prejudicam a capacidade de cumprir 
seu mandato de proteger os direitos humanos, nos últimos anos, a ONU tomou algumas 
medidas bem-vindas para abordar este problema. Há bastante tempo, o elemento central 
destes esforços tem sido o relatório anual do secretário-geral (SG) da ONU sobre a 
“Cooperação com as Nações Unidas, seus representantes e mecanismos no campo dos 
direitos humanos” (também conhecido como o “Relatório sobre Represálias”).4 Publicado 
anualmente desde 1991, o Relatório sobre Represálias limita-se a uma estática compilação 
anual de casos específicos, com algumas informações de acompanhamento incluídas nos 
últimos anos. Em resposta à incidência contínua por parte da sociedade civil realizada há 
anos, em 2016, a atuação da ONU foi reforçada pela nomeação pelo SG de uma “alta 
autoridade em represálias”. Este mandato foi ocupado inicialmente por Andrew Gilmour, 
o então secretário-geral assistente para direitos humanos (ASG, na sigla em inglês).5 Desde 
então, quem ocupa esse cargo é Ilze Brands Kehris, a atual secretária-geral assistente. 

Os governos que não desejam ser retratados como violadores de direitos humanos no 
cenário internacional recorrem a uma ampla variedade de táticas para impedir ou punir a 
cooperação com os mecanismos de direitos humanos da ONU, incluindo violência direta, 
prisões, perseguições, ataques financeiros, difamações e ameaças contra as pessoas, ou contra 
as famílias daqueles que buscam se engajar com os mecanismos de direitos humanos. Embora 
algumas das táticas usadas pelos Estados e pelos atores não governamentais possam ser diretas, 
outras podem ser mais sutis e, frequentemente, contam com certos traços de legalidade.

Embora o Relatório sobre Represálias seja um recurso importante para chamar atenção 
e condenar publicamente as violações do direito ao livre acesso e à cooperação com os 
mecanismos de direitos humanos da ONU, ele conta apenas uma parte da história. Diversos 
casos de intimidação e represálias não são relatados. Outros são relatados, mas permanecem 
não documentados, por medo de mais represálias. Outra questão crítica que é ainda mais 
difícil de mensurar e que encobre sobremaneira o verdadeiro alcance das intimidações e 
represálias é o fato de que os esforços de intimidação, muitas vezes, são bem-sucedidos 
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em impedir completamente que defensoras e defensores e vítimas de violações de direitos 
humanos se envolvam com a ONU. Perversamente, isso pode levar a uma situação na qual 
Estados muito repressivos podem deixar de ser listados no relatório. Esta questão se torna 
perceptível, por exemplo, quando se considera que a maioria dos dez países que recebem 
as pontuações mais baixas no ranking de liberdade internacional da organização Freedom 
House não aparece no Relatório sobre Represálias de 2019 (Síria, Coreia do Norte, Guiné 
Equatorial, Somália, Tajiquistão e Líbia)6 ou que um terço dos países classificados como 
“fechados” pela ferramenta de monitoramento “Monitor”, da ONG CIVICUS, tampouco 
são citados no relatório (Azerbaijão, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Líbia, 
Laos, Coreia do Norte, Sudão e Síria).7 Além disso, mesmo nos Estados nos quais alguns 
casos específicos de intimidação e represálias são relatados, isso pode ser apenas parte da 
história, pois inúmeras defensoras e defensores podem ser intimidados a ponto de nunca 
se engajarem, e essa história não está sendo contada.

É positivo que os últimos Relatórios sobre Represálias e declarações da alta autoridade tenham 
demonstrado grande preocupação com tamanha gravidade de intimidação e “autocensura” 
associada.8 Em outubro de 2018, Andrew Gilmour, a então alta autoridade em represálias, 
reconheceu as lacunas nas informações recebidas, devido aos enormes riscos que defensoras 
e defensores enfrentam para compartilhar informações, além de incidentes que não estão 
incluídos no Relatório sobre Represálias devido à falta de consentimento das vítimas ou de 
suas famílias. Gilmour também admitiu que provavelmente recebe informações de países 
que contam com uma sociedade civil relativamente vibrante, capaz de se engajar com a 
ONU, e que, dessa maneira, o Relatório sobre Represálias apresenta um retrato um tanto 
distorcido, com mais cobertura sobre estes países do que sobre outros, ainda mais fechados 
e repressivos, nos quais é impossível que a sociedade civil tenha qualquer envolvimento 
com a ONU.9 Em 2019, o SG relatou que estava particularmente preocupado com o 
conjunto de evidências que apontam para uma crescente autocensura de vítimas e atores 
da sociedade civil que optam por não se envolver com a ONU tanto no terreno, quanto na 
sede das Nações Unidas, por temer por sua segurança ou em contextos nos quais o trabalho 
relacionado com os direitos humanos é criminalizado ou difamado publicamente.10 Por 
fim, no diálogo com o Conselho de Direitos Humanos na 42ª sessão em setembro de 
2019, Gilmour reconheceu que a autocensura é o objetivo dos Estados e outros atores que 
praticam represálias e intimidações, e que é somente quando defensoras e defensores se 
recusam a se autocensurar que essas represálias são abordadas.

Gilmour destacou que é muito complicado combater a autocensura porque é difícil provar 
que defensoras e defensores e organizações de direitos humanos estão tão intimidados a 
ponto de não quererem se envolver com a ONU. Alguns Relatórios sobre Represálias 
recentes citaram certos países nesse sentido,11 mas apenas na medida em que tal 
autocensura foi realmente relatada. Dessa forma, o Relatório sobre Represálias privilegia 
os incidentes relatados e sistematicamente deixa de considerar a questão da autocensura 
e de documentar as situações por país nas quais o Estado tem “êxito” em intimidar a 
sociedade civil para que ela não se envolva com a ONU.
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Para começar a tratar dessas questões, o Serviço Internacional para os Direitos Humanos 
(International Service for Human Rights - ISHR, na denominação em inglês) encomendou 
um estudo, lançado no Conselho de Direitos Humanos em março de 2020,12 que considera 
as oportunidades e os desafios metodológicos inerentes à mensuração do impacto da 
intimidação no envolvimento com o sistema de direitos humanos da ONU.13 A atual falta de 
compreensão de como as táticas de intimidação efetivamente inibem a denúncia das violações 
e as atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos reforça a impunidade das violações 
estatais. Até que a ONU e a sociedade civil tomem medidas conjuntas para compreender 
melhor as barreiras contra o engajamento enfrentadas por defensoras e defensores e vítimas 
das violações de direitos humanos, incluindo a intimidação, as soluções permanecerão 
ilusórias e os violadores seguirão atuantes. É claro que o tipo de intimidação que inibe a ação 
é mais difícil de ser mensurado do que os incidentes de intimidação e represálias evidentes 
para os quais se usam métodos padronizados de documentação jurídica baseados nos casos de 
violações. Sem desconsiderar estes desafios, o ISHR concluiu que existem etapas importantes 
e abordagens metodológicas que a ONU e outros atores podem adotar para solucionar essas 
lacunas e começar a responsabilizar os violadores. Elas serão examinadas a seguir.

2 • Considerando a psicologia da intimidação e as respostas 
dos ativistas

Como ponto de partida, o estudo do ISHR constatou que, para maximizar ou otimizar a 
cooperação com os mecanismos de direitos humanos da ONU e abordar a intimidação, 
precisamos entender quem usa esses mecanismos, por que os usam e como reagem à 
ampla gama de obstáculos que enfrentam ao fazê-lo. Nesse sentido, o estudo do ISHR 
recomenda que todas as partes atuantes em direitos humanos (incluindo ONU, ONGs, 
acadêmicos e Estados) desenvolvam mais análises de impacto que avaliem os resultados 
positivos resultantes do uso dos mecanismos de direitos humanos da ONU e disseminem 
e popularizem todas as análises existentes. Simplificando, o sistema de direitos humanos 
precisa fornecer a defensoras e defensores fundamentos para que possam tomar decisões 
bem embasadas sobre o esforço e os problemas de engajamento. A tendência atual de 
enfatizar a importância de “não fazer mal” àqueles que cooperam ou podem cooperar 
com a ONU deve ser equilibrada com informações suficientes sobre possíveis benefícios 
positivos e êxitos anteriores. Evidentemente, as decisões e o arbítrio dos defensores 
devem ser respeitados, independentemente das propensões que podem fundamentar 
suas decisões – ativistas no terreno são afetados mais diretamente pela ação estatal e 
se encontram na melhor posição para determinar os perigos com os quais se sentem 
confortáveis, bem como se o engajamento com o sistema das Nações Unidas é de seu 
interesse estratégico. No entanto, entender os possíveis impactos positivos da ONU é 
tão importante para a tomada de decisões de um indivíduo quanto entender os riscos 
envolvidos. Isso significa que as ONGs internacionais e a ONU devem fornecer análises 
de impacto significativamente mais coerentes e fundamentadas sobre como o engajamento 
com estes mecanismos pode valer a pena diante dos riscos envolvidos.

106



PANORAMA INSTITUCIONAL MADELEINE SINCLAIR

• SUR 30 - v.17 n.30 • 103 - 111 | 2020

Neste sentido, a ONU também deve procurar fortalecer o feedback das ações para que 
aqueles que usam os mecanismos da organização recebam informações rápidas e adequadas 
sobre o andamento de seu caso. Infelizmente, não é raro que defensoras e defensores sintam 
que as informações fornecidas à ONU desapareceram em um buraco negro, apesar de terem 
feito um esforço considerável e assumido riscos para prover informações. A falta de feedback 
pode corroer a confiança no sistema e desencorajar um maior engajamento. Da mesma 
forma, levando-se em conta que diversas vítimas e defensoras e defensores consideram 
potencialmente protetora qualquer atenção dada à sua situação pelas Nações Unidas, os 
mecanismos da ONU que dependem da cooperação devem implementar uma estratégia de 
incidência de acompanhamento mais rigorosa àqueles em risco, a fim de garantir que essa 
proteção seja real e não apenas imaginada.

O estudo do ISHR também constatou a necessidade de desenvolver e fortalecer novas 
estratégias para aumentar a conscientização sobre os mecanismos da ONU, especialmente 
em países mais fechados e repressivos onde a sociedade civil e as vozes dissidentes são 
efetivamente sufocadas. Quanto mais repressiva a situação, menos informações estão 
disponíveis para as pessoas sobre o potencial dos mecanismos das Nações Unidas. Por 
fim, as pessoas que atuam na área de direitos humanos devem reconhecer as desigualdades 
estruturais que dificultam o acesso de algumas vítimas e defensoras e defensores aos 
mecanismos da ONU e realizar esforços adicionais para lidar com elas, incentivando o 
engajamento e oferecendo apoio àqueles mais isolados ou marginalizados.

3 • Considerando os desafios sobre os dados: 
como medir a cooperação e a intimidação

Para poder identificar os países nos quais os impactos inibidores da intimidação são 
significativos, precisamos de dados sobre os graus das violações de direitos humanos, 
intimidação e cooperação com o sistema da ONU. Precisamos, também, rastrear 
as mudanças ao longo do tempo. É deveras problemático que isso não esteja sendo 
adequadamente mensurado – os níveis de cooperação podem estar melhorando ou se 
deteriorando em locais diferentes, mas sem esses dados, não podemos avaliar com precisão 
o que está acontecendo. Somente investindo na coleta e agrupamento sistemático de 
dados, de maneira que a cooperação possa ser rastreada e analisada, é possível identificar 
e priorizar os obstáculos e buscar soluções.

Embora essas questões sejam complexas e desafiadoras, as observações do estudo 
sobre as abordagens baseadas em dados e limitações apontam para várias etapas 
iniciais que podem fortalecer a capacidade da ONU de avaliar a intimidação e seu 
impacto na cooperação. Para abordar esses desafios, a Organização das Nações Unidas 
deve acompanhar o engajamento de indivíduos e da sociedade civil de maneira mais 
ampla, em todos os seus mecanismos, e produzir relatórios quantitativos regularmente 
sobre a cooperação com a ONU.14 Para fazer isso de maneira abrangente, este 
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esforço pode exigir recursos adicionais. Até que estejam disponíveis, o escritório 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos (ACNUDH) e 
a alta autoridade em represálias poderiam criar um banco de dados parcial sobre o 
engajamento com os mecanismos pelo qual a coleta de dados com menos recursos 
seria viável. Ao mesmo tempo, os principais organismos de coleta de dados sobre 
direitos humanos (incluindo o ACNUDH) devem continuar aperfeiçoando o grau 
de coleta e o gerenciamento de dados sobre todas as violações de direitos humanos, 
colaborando com ONGs e iniciativas acadêmicas baseadas na coleta de dados que 
permitam quantificar e classificar comparativamente os graus das violações. Com 
essas duas fontes de dados, a ONU teria a capacidade de identificar os Estados onde 
há muitas violações e baixa cooperação, bem como aqueles com muitas violações 
e alta cooperação. A pesquisa sobre as melhores práticas poderia, então, prover 
auxílio aos Estados onde a intimidação tem uma inibição continuada de maneira 
mais significativa. Por fim, para determinar quais países precisam de estudos mais 
aprofundados, não há motivo para “reinventar a roda” − o ACNUDH e as ONGs 
de direitos humanos devem usufruir dos dados e ferramentas de medição existentes 
sobre liberdades, liberdades civis e espaço cívico como parâmetros aproximados para 
os graus de intimidação. Esses dados também podem ajudar a identificar os países nos 
quais é necessário um estudo mais aprofundado.

4 • Considerando a política de intimidação: 
respostas estatais e da ONU

Os Estados que pretendem manter seu engajamento internacional ao mesmo tempo em 
que controlam sua população têm maior probabilidade de usar táticas sutis e com certos 
traços de legalidade nas intimidações para impedir a defesa dos direitos humanos a um 
custo político mais baixo do que aquele causado por cometer violações abertamente. 
Portanto, as pessoas que atuam com direitos humanos devem garantir que este tipo de 
violação sutil tenha um custo político mais alto. Para que isso ocorra, é importante que a 
ONU, os Estados e as ONGs reconheçam a importância de documentar a intimidação e 
tomem medidas, mesmo em locais com restrições. Atualmente, a Organização das Nações 
Unidas não está conseguindo monitorar e abordar adequadamente esse problema. Os 
mecanismos de direitos humanos da ONU permanecem como uma realidade remota 
para muitas pessoas. Ademais, embora as presenças de monitoramento da ONU no 
terreno (como o ACNUDH ou as operações de paz) sejam boas ferramentas, neste caso, 
elas são escassas e desconectadas. Além disso, outras agências da ONU destacadas nos 
Estados repressivos por meio das Equipes de Países da organização, geralmente, não 
têm flexibilidade e vontade política para assumir responsabilidades de direitos humanos 
por medo de retaliação política dos Estados anfitriões. Atualmente, o ACNUDH gera 
certa pressão pela responsabilização estatal por meio da análise em seu relatório anual 
sobre procedimentos especiais de casos nos quais os Estados bloquearam a cooperação,14 
mas isso poderia ser expandido e fortalecido, documentando e quantificando com 
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mais precisão todos os incidentes nos quais alguém foi impedido de cooperar durante 
as visitas aos países. Por fim, estratégias para promover maior cooperação devem ser 
fortalecidas, inclusive incentivando convites permanentes e visitas a países e divulgando 
publicamente a recusa de tais visitas. A falta de cooperação é e deve continuar sendo 
mencionada nas discussões sobre candidaturas dos Estados para os organismos de 
direitos humanos, como o Conselho de Direitos Humanos.

5 • Conclusão

Diversos Estados e a Organização das Nações Unidas demonstraram que consideram a 
intimidação e as represálias uma questão crítica. O Relatório sobre Represálias anual e 
o mandato da alta autoridade em represálias são ferramentas cruciais para lidar com as 
represálias e intimidações contra quem busca cooperar ou está cooperando com a ONU. 
No entanto, a responsabilização precisa ir além de casos e ataques específicos. Os Estados 
devem ser expostos pelas abordagens de dissuasão que estão usando continuadamente 
para manter uma atmosfera de medo e inibição. O SG e a alta autoridade em represálias 
identificaram corretamente a intimidação, que resulta em autocensura, como uma 
preocupação premente e é hora de ir além de nomear o problema e encontrar soluções 
reais. Embora a intimidação que resulta em inibição seja realmente difícil de ser 
mensurada, isso não é impossível, e o estudo do ISHR oferece vários pontos de partida 
factíveis. Com uma melhor compreensão sobre como a intimidação afeta defensoras 
e defensores e como enfrentar as estratégias estatais, aliada a meios mais eficazes de 
mensurar como a intimidação e as represálias afetam a cooperação com a ONU, este 
importante trabalho pode começar. A ONU, em conjunto com a sociedade civil, deve 
ampliar os esforços existentes para combater as represálias e responsabilizar os Estados 
pela intimidação em todas as suas formas.
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PALAVRAS-CHAVE
Defensoras e defensores | Direitos humanos | Terra | Criminalização | Assassinatos

RESUMO

Mais de três pessoas por semana perderam a vida em 2018 por defender pacificamente suas 
terras e o meio ambiente em face de projetos de extração de recursos naturais em larga escala. 
Para empresas com cadeias de suprimentos agrícolas, minerais e de madeira e seus investidores, 
existe um imperativo estratégico e moral de agir para proteger os direitos humanos de todas as 
pessoas que defendem os direitos das comunidades à terra e aos recursos naturais. 

Este artigo apresenta uma visão geral da reação dos Estados e do setor privado quanto ao 
respeito e à proteção de defensoras e defensores da terra e do meio ambiente, incluindo estudos 
de caso envolvendo empresas. O texto também define o processo de diligência prévia que as 
empresas devem pôr em prática a fim de identificar e mitigar ameaças contra defensoras e 
defensores em suas cadeias de valor.

FORNECIMENTO RESPONSÁVEL 

Ali Hines

•   Como as empresas podem proteger defensoras e defensores da terra   • 
e do meio ambiente e os direitos das comunidades nativas à terra e aos recursos naturais
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1 • A situação global

Apesar da crescente conscientização sobre o papel das defensoras e dos defensores dos 
direitos humanos (DDH) no desenvolvimento sustentável, as pessoas que defendem suas 
terras e seu meio ambiente estão cada vez mais sob ataques. Em 2012, a Global Witness 
descobriu que mais de 711 ativistas, jornalistas e membros de comunidades haviam sido 
mortos na década anterior por defender seus direitos a terras, florestas e rios.1 Em 2018, 
esse número de mortos já havia aumentado para mais de 1.400.2 Isso equivale a mais de 
três dessas pessoas assassinadas, em média, a cada semana de 2018, com ataques provocados 
por indústrias de áreas como mineração, exploração madeireira e agronegócio. É provável 
que o número real seja muito maior: é extremamente difícil encontrar ou verificar provas 
confiáveis, e muitos assassinatos não são denunciados, principalmente em áreas rurais ou 
países em que o espaço da sociedade civil é restrito.

2 • Como empresas e investidores podem impactar defensoras 
e defensores da terra e do meio ambiente

Com frequência, as empresas cujas cadeias de suprimentos dependem da exploração de 
recursos naturais dependem da alteração de habitats naturais sensíveis, o que não só danifica 
o ambiente local e aumenta as emissões de carbono, como também costuma resultar em 
disputas com as comunidades locais.

A corrupção e a impunidade também estão por trás do crescente número de conflitos em 
torno da exploração da natureza e de projetos de desenvolvimento de larga escala, devido, 
em parte, ao fato de que a maioria desses projetos exige grandes investimentos financeiros, 
que podem ser presa fácil para a corrupção. Essa situação é particularmente evidente em 
países com processos de governança ruins e não transparentes, Estado de Direito fraco e 
direitos da terra fracos, o que leva a conluios em detrimento do bem público.3

Defensoras e defensores que trabalham com questões ambientais e da terra enfrentam riscos 
específicos e elevados porque são vistos como uma ameaça ao lucro, bem como ao poder. 
Na grande maioria dos casos, essas pessoas são mortas porque questionaram ou se opuseram 
a um empreendimento comercial, geralmente vinculado à extração de recursos naturais, 
como mineração, agricultura em grande escala ou exploração madeireira. Os dados da 
Global Witness mostram que, em quase todos os casos, uma das principais razões para a 
perda de vida de defensoras e defensores é o seu choque com interesses políticos, comerciais 
e criminosos que priorizam seu afã pelos recursos naturais em detrimento dos interesses 
econômicos, sociais e de saúde das comunidades locais e do meio ambiente.

O assassinato de defensoras e defensores da terra e do meio ambiente é apenas a ponta 
do iceberg. Essas pessoas encaram inúmeros riscos e violações, como ataques violentos e 
ameaças a suas famílias, desaparecimentos forçados, vigilância ilegal, proibições de viagens, 
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chantagens, assédio sexual, assédio judicial e uso da força para dispersar protestos pacíficos. 
Essas violações são cometidas por atores estatais e não estatais e ocorrem em contextos de 
estigmatização, demonização e deslegitimação geral.4

Embora o assassinato seja a ameaça mais visível e violenta que enfrentam, as estatísticas de 
mortes contam apenas uma pequena parte da história. Longe dos holofotes da mídia, governos 
e empresas usam os tribunais e os sistemas jurídicos de seus países como instrumentos de 
opressão e intimidação contra as pessoas que ameaçam seus poderes e interesses.

O termo criminalização se refere ao “processo pelo qual comportamentos e indivíduos 
são transformados em crimes e criminosos”. No contexto das pessoas que defendem 
os direitos humanos, a criminalização decorre da “intenção de desacreditar, sabotar 
ou impedir o trabalho de DDHs mediante o uso indevido do sistema legal e de uma 
manipulação do discurso público direcionada contra eles dentro de um país”.5 Trata-
se de um dos principais abusos que defensoras e defensores enfrentam e que assume 
muitas formas diferentes. Ameaças legais podem ser usadas por governos e empresas 
para intimidar essas pessoas, manchar a reputação delas e obrigá-las a travar batalhas 
judiciais caras que dificultam seu trabalho.

Em geral, essas batalhas são extremamente desiguais. Muitas vezes, exércitos de advogados 
bem pagos enfrentam agricultores ou líderes nativos de comunidades remotas, que podem 
ter pouca educação formal ou pouco conhecimento de seus direitos. Uma vez acusados, as 
defensoras e os defensores são estigmatizados publicamente e rotulados de terroristas ou 
criminosos pelo governo e pela mídia que, com frequência, ele controla.

3 • A situação atual: as defensoras e os defensores da terra e do 
meio ambiente e as normas internacionais

De acordo com os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos 
(UNGP, na sigla em inglês), os governos têm o dever primário de proteger os direitos 
humanos, enquanto as empresas têm uma responsabilidade separada e independente de 
respeitá-los.6

Conforme essa orientação, a responsabilidade empresarial de respeitar inclui abster-se 
de causar danos a defensoras e defensores, restringir seus direitos ou interferir em suas 
atividades. Os Princípios Orientadores também exigem que as empresas colaborem com 
defensoras e defensores para identificar, mitigar e reparar quaisquer violações adversas 
dos direitos humanos que possam advir de suas operações.7 Nesses casos, as empresas 
devem exercer influência através de suas relações comerciais e com fornecedores para 
abordar o impacto. Além disso, firmas de segurança privada ou empreiteiros que 
representem empresas financiadas ou que atuem em nome delas não devem se envolver 
em ataques a defensoras ou defensores.8
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Um número crescente de empresas está se esforçando para promover os direitos humanos em 
suas cadeias de suprimentos e em comunidades afetadas por suas operações, particularmente 
em resposta a ameaças às liberdades civis e a defensoras e defensores dos direitos humanos.9 

Por exemplo: em 2015, três empresas de joias (que, segundo consta, não tinham vínculos 
diretos com Angola), entre elas a Tiffany and Co., divulgaram declarações apelando a 
Angola para que retirasse as acusações contra Rafael Marques, jornalista que estava sendo 
julgado por difamação depois de denunciar abusos da cadeia de suprimentos na indústria de 
diamantes. Essas empresas desejavam que essa atitude fosse vista como um esforço coletivo 
liderado por empresas para promover mudanças sistêmicas e criar “uma cadeia global de 
suprimentos de diamantes livre de violações dos direitos humanos”.10

Os Princípios Orientadores estabelecem que “[c]omo as empresas comerciais podem 
causar um impacto sobre praticamente todo o espectro dos direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente, a responsabilidade delas de respeitar se aplica a todos 
esses direitos”. Isso inclui o respeito aos direitos das defensoras e dos defensores da terra e 
do meio ambiente, conforme estabelecido na Declaração sobre Defensoras e Defensores 
dos Direitos Humanos da ONU (UNDHRD, na sigla em inglês).11 A Declaração 
sustenta os Princípios Orientadores, assim como as Diretrizes da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre Empresas Multinacionais e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.12

Além dessas diretrizes de responsabilidade corporativa, existem também padrões nacionais 
e internacionais de proteção dos direitos de defensoras e defensores. Em 2016, o Canadá 
publicou diretrizes para o seu governo e seus diplomatas sobre apoio a defensoras e defensores 
em risco.13 Essas diretrizes possibilitam que as embaixadas neguem apoio comercial a 
empresas associadas a ameaças contra pessoas que defendem os direitos humanos - um passo 
importante, tendo em vista os abusos frequentemente relatados por ativistas que se opõem 
aos interesses da mineração canadense.14

A França aprovou recentemente os requisitos mais abrangentes de diligência prévia focados 
em direitos humanos, por meio da Lei do Dever de Vigilância, de fevereiro de 2017.15 
Essa lei exige que as empresas, incluindo bancos e investidores, identifiquem e reajam às 
denúncias mais sérias de violações dos direitos humanos de que são alvo, o que pode incluir 
ameaças a defensoras e defensores e seus assassinatos.

Investidores europeus, como bancos, fundos de pensão e seguradoras, também estão 
agora obrigados a obedecer à legislação de diligência prévia. Um acordo firmado entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho Europeu em 2019 estabelece que os investidores devem 
divulgar as medidas que tomaram para enfrentar os impactos sociais e ambientais adversos 
de suas decisões de investimento.16

Além disso, a Global Witness faz parte de uma coalizão de ONGs que exige que a União 
Europeia (UE) aprove uma legislação eficaz e robusta que estabeleça obrigações de diligência 
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prévia intersetoriais, obrigatórias, de direitos humanos, de meio ambiente e de governança 
para todas as empresas − inclusive as do setor financeiro − que operam na UE. Isso inclui o 
acesso a reparações para vítimas de abuso corporativo e sanções efetivas. Em consequência, 
em maio de 2020, o Comissário Europeu para a Justiça assumiu o compromisso público de 
introduzir uma nova lei da UE sobre diligência prévia corporativa obrigatória em questões 
de direitos humanos, ambientais e de governança, inclusive corrupção, como parte do Novo 
Acordo Verde Europeu.17

4 • A investigação da Global Witness nas Filipinas

Em 2019, a Global Witness revelou que, no ano anterior, trinta defensoras e defensores 
da terra e do meio ambiente foram mortos nas Filipinas, fazendo com que esse país 
tivesse o maior número de assassinatos desse tipo no mundo.18 Nossa investigação de 
dois anos mostrou que mineradoras, agronegócios, madeireiras e usinas de carvão estão 
promovendo ataques contra ativistas ambientais. Constatamos que firmas reconhecidas 
internacionalmente, como Del Monte Philippines, San Miguel Corporation, Standard 
Chartered, Dole Philippines e Banco Mundial, estão ligadas a ataques contra defensoras e 
defensores por meio de suas atividades comerciais nas Filipinas.19

Em 2016, Gloria Capitan foi morta após se opor às instalações de armazenamento de 
carvão e a uma usina termoelétrica a carvão pertencente à San Miguel Corporation, 
apoiada pela Standard Chartered e pelo Banco Mundial, que estavam poluindo sua 
comunidade em Bataan.20

Renato Anglao foi assassinado depois de protestar contra a apropriação de terras indígenas 
em Bukidnon, que eram usadas por um latifundiário e prefeito local para produzir frutas para 
a Del Monte Philippines até 2019. Isso aconteceu depois de nossa investigação anterior, que 
havia mostrado que outra grande empresa do agronegócio, a Dole Philippines, sublocara 
terras para o cultivo de bananas de um notório traficante de armas, acusado de usar fraude 
e coerção para obter direitos sobre terras indígenas.21

Em declarações recentes, a Del Monte Philippines, a Dole Philippines e a International 
Finance Corporation (IFC) esboçaram ações positivas tomadas graças ao nosso relatório.22

As empresas do agronegócio reconheceram a necessidade de políticas internas claras e concretas 
para lidar com a questão das represálias contra as pessoas que se manifestam sobre seus projetos. 
A Dole Philippines anunciou que a empresa “fez uma revisão de seus processos internos para 
melhor garantir que não será partícipe de [...] violência contra defensoras e defensores ambientais 
e/ou povos nativos” e se comprometeu a “traçar políticas empresariais mais concretas”.23

A Del Monte Philippines deu um passo adiante ao colaborar com organizações da 
sociedade civil na revisão de seus “processos de avaliação de impacto e diligência prévia”, 

117



FORNECIMENTO RESPONSÁVEL 

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

ao mesmo tempo em que “identifica áreas de não concessão ou tolerância zero”. A empresa 
se comprometeu a “prevenir e reagir a quaisquer represálias contra pessoas que levantem 
questões sobre qualquer um dos negócios em que nossa empresa está envolvida”, e a traduzir 
esses compromissos “em medidas concretas”.24

A IFC confirmou que, após sua Declaração de Posição sobre Não Retaliação de 2018, 
está “desenvolvendo protocolos e orientações internas para os funcionários sobre triagem, 
prevenção e resposta às represálias”. Em dezembro, a IFC lançou uma nova “ferramenta 
de risco contextual”, que fará parte dos processos de diligência prévia em todos os 
investimentos. A IFC disse à Global Witness que a ferramenta inclui uma “dimensão 
específica sobre represálias [...] para rastrear contextos de projetos com altos riscos de 
retaliação e violência”.25 Ela também anunciou a criação de uma “equipe de Resposta a 
Queixas das Partes Interessadas” que se reporta diretamente à pessoa na posição de CEO 
e está empenhada em apresentar novas orientações sobre “práticas de colaboração com 
partes interessadas” e em “colaborar com seus clientes ou outras partes apropriadas” quando 
alegações de represálias são levantadas.26

Agora, o desafio de todos os três atores empresariais é usar os próximos seis meses para 
transformar intenção em ação, o que inclui assegurar consultas transparentes a uma ampla 
gama de organizações da sociedade civil; informar publicamente sobre a implementação 
de novas políticas em todas as suas operações; e proporcionar reparação para as vítimas de 
quaisquer abusos e danos ambientais associados a suas operações.

5 • Como desenvolver um processo de diligência prévia que 
garanta o respeito e a proteção dos direitos de defensoras e 
defensores da terra e do meio ambiente

 A seguir, apresentamos uma visão geral do processo de diligência prévia que as empresas 
devem realizar para abordar os riscos relacionados a defensoras e defensores em sua 
cadeia de valor:

1. Incorporar uma conduta empresarial responsável a políticas e sistemas de 
gerenciamento - As empresas devem desenvolver, divulgar e implementar uma posição 
em termos de política a respeito das defensoras e dos defensores da terra e do meio 
ambiente que inclua uma postura de tolerância zero às ameaças e à violência contra essas 
pessoas, bem como às aquisições ilegais de terras, e que também requeira consentimento 
livre, prévio e informado das comunidades locais.

2. Identificar e avaliar impactos adversos nas operações, cadeias de valor e relações 
comerciais - Realizar avaliações periódicas dos riscos para as comunidades e para 
defensoras e defensores da terra e do meio ambiente afetados, por exemplo, como 
parte de avaliações mais amplas de impacto ambiental, social e de direitos humanos. As 
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avaliações de risco devem ser realizadas em três níveis nos principais países fornecedores: 
nacional, do fornecedor e do projeto.

3. Cessar, prevenir ou mitigar impactos adversos - Onde se reconheçam impactos 
adversos, trabalhar com defensoras e defensores da terra e do meio ambiente, 
comunidades e especialistas para estabelecer medidas eficazes de mitigação. Identificar e 
usar a influência comercial e política da empresa para maximizar os esforços de mitigação 
e estar preparada para interromper as operações/terceirizações, quando necessário.

4. Acompanhar a implementação e os resultados - Monitorar periodicamente a 
eficácia dos processos de diligência prévia relacionados às defensoras e aos defensores 
da terra e do meio ambiente, mediante consultas aos representantes destes últimos e 
especialistas independentes, e como parte das avaliações periódicas do impacto sobre 
direitos humanos.

5. Comunicar como os impactos são abordados - Divulgar publicamente os riscos 
enfrentados por defensoras e defensores da terra e do meio ambiente e as medidas de 
diligência prévia usadas para identificar e abordar esses riscos, por exemplo, por meio de 
relatórios anuais de sustentabilidade ou de responsabilidade corporativa.

6. Proporcionar ou cooperar na reparação quando apropriado - Assegurar que os 
mecanismos existentes de reclamação à empresa sejam acessíveis às comunidades e a 
defensoras e defensores da terra e do meio ambiente locais e que abordem os riscos a 
essas pessoas, à terra e ao meio ambiente. Avaliar se esses mecanismos de reclamação 
existentes são rápidos o suficiente e proporcionam graus suficientes de proteção para 
lidar com reclamações das defensoras e dos defensores da terra e do meio ambiente; caso 
contrário, criar mecanismos específicos de reclamação que forneçam resposta rápida e 
altos níveis de segurança e proteção aos usuários. Cooperar onde necessário com outros 
mecanismos legítimos de reclamação, como processos judiciais estatais.

Por fim, as empresas devem defender as questões levantadas por defensoras e defensores 
da terra e do meio ambiente junto aos governos a fim de obter-lhes resultados positivos, 
pressionando por um maior respeito por seus direitos, apoiando-os em público e pressionando 
os governos a garantir que os responsáveis por ataques sejam levados à justiça.

6 • O mundo dos negócios e o temor pelo futuro

O mundo como o conhecemos está mudando a uma taxa exponencial. O impacto da 
Covid-19 sobre a saúde global e os sistemas financeiros vai reverberar por décadas.

É amplamente sabido que o desmatamento e a perda de vida selvagem são duas das 
principais causas do aumento de doenças infecciosas.27 A fim de evitar uma futura 
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pandemia, os tomadores de decisão precisarão ouvir ambientalistas, líderes indígenas e 
ativistas comunitários cuja postura é a de proteger a natureza. Os ativistas da linha de frente 
também podem ser uma voz importante para combater as desigualdades que exacerbaram 
o impacto do vírus e propor maneiras mais sustentáveis de fazer negócios no futuro. Mas 
somente se se sentirem seguros o suficiente para se manifestarem.

Como no caso de outros tipos de pessoas que defendem os direitos humanos, as ameaças e 
os ataques a ativistas da terra e do meio ambiente não diminuíram nesse período de crise da 
Covid-19. Na verdade, parecem ter aumentado.28

Uma reação sustentável, resiliente e justa à pandemia será aquela em que os direitos 
sejam sustentados e as pessoas que os defendem sejam ouvidas, mas a sociedade civil 
precisará estar vigilante.

De maneira inspiradora, mesmo com o aumento da pressão e das restrições, as organizações 
de direitos humanos e ambientais de todo o mundo estão se unindo para encontrar respostas 
criativas e compartilhar documentação. As ONGs estão rastreando as ameaças às liberdades 
civis e o impacto da Covid-19 sobre os povos nativos, bem como as respostas à crise por 
parte das empresas e da ONU.

Se quisermos construir um planeta mais resiliente e mais justo quando a crise passar, 
é crucial que as defensoras e os defensores da terra e do meio ambiente sejam mais 
bem protegidos.

Em longo prazo, é crucial pensarmos no modo como empresas responsáveis podem agir 
para pôr as comunidades e as defensoras e os defensores locais no centro da tomada de 
decisões, em vez de colocá-los em risco.

No curto prazo, governos e empresas devem:

• Usar comunicações públicas e privadas para enfatizar que o papel de defensoras e 
defensores da terra e do meio ambiente é mais importante do que nunca e que represálias 
contra eles não serão toleradas.

• Dedicar recursos para identificar riscos crescentes relacionados a represálias em 
investimentos, operações e cadeias de suprimentos e tomar medidas para prevenir e 
mitigar quaisquer riscos identificados e apoiar defensoras e defensores da terra e do 
meio ambiente em todo o mundo.

• Usar canais seguros para assegurar que as informações a respeito do impacto 
de possíveis projetos de negócios sobre o meio ambiente ou os direitos humanos 
cheguem às pessoas afetadas, dando-lhes a oportunidade de se envolver na tomada 
de decisões de maneira segura.
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• Comprometer-se a colocar os direitos da terra e do meio ambiente e as pessoas que os 
protegem no centro de todas as reações à Covid-19.

1 • “A Hidden Crisis: Increase in Killings as Tensions 

Rise Over Land and Forests”, Global Witness, 19 

de junho de 2012, acesso em 7 de julho de 2020, 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/

environmental-activists/hidden-crisis/. 

2 • “At What Cost? Irresponsible Business 

and the Murder of Land and Environmental 

Defenders in 2017”, Global Witness, 24 de julho 

de 2018, acesso em 7 de julho de 2020, https://

www.g lobalwi tness .org/en-gb/campaigns/

environmental-activists/at-what-cost/.

3 • “Situation of Human Rights Defenders”, 

A/71/281, Assembleia Geral das Nações Unidas, 

3 de agosto de 2016, acesso em 7 de julho de 

2020, https://www.protecting-defenders.org/pdf.js/

web/viewer.html?file=https%3A//www.protecting-

defenders.org/sites/protecting-defenders.org/

files/57d2a3364_0.pdf.

4 • Ibid.

5 • “Criminalization of Human Rights Defenders 

Factsheet”, Peace Brigades International, 2019, 

acesso em 7 de julho de 2020, https://www.

peacebrigades.org/sites/www.peacebrigades.

org/ f i les/180911%20pbi%20factsheet%20

criminalization.pdf.

6 • “Guiding Principles on Business and Human 

Rights”, Escritório do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos, 

2011, acesso em 7 de julho de 2020, p. 8; 13, 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/

GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

7 • Ibid., 16-22.

8 • Ibid., 25.

9 • Veja o relatório “A Human Rights Defenders 

Toolkit For Promoting Business Respect For Human 

Rights”, International Service for Human Rights, 

2015, acesso em 7 de julho de 2020, http://www.ishr.

ch/sites/default/files/article/files/ishr_hrd_toolkit_

english_web.pdf; e “Human Rights Defenders And 

Corporate Accountability”, International Service for 

Human Rights, 2015, acesso em 7 de julho de 2020, 

http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/

business_and_human_rights_monitor_-_english_

november_2015-final_last_version-2.pdf.

10 • “A Human Rights Defender Toolkit…”, 2015, 

78; Kerry A. Dolan, “Defamation Trial Of Angolan 

Journalist Rafael Marques Postponed, Settlement 

Possible”. Forbes, 24 de abril de 2015, acesso em 

19 de fevereiro de 2020, https://www.forbes.com/

sites/kerryadolan/2015/04/24/defamation-trial-

of-angolan-journalist-rafael-marques-postponed-

settlement-possible/#7ea94b2a1590.

11 • “Declaration on Human Rights Defenders”, 

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos, 1998, acesso em 7 de 

julho de 2020, https://www.ohchr.org/en/issues/

srhrdefenders/pages/declaration.aspx.

12 • Ibid.; “Organization for Economic Co-

operation and Development Guidelines on 

Multinational Enterprises”, OECD, 2011, acesso 

em 7 de julho de 2020, https://mneguidelines.

oecd.org/mneguidelines/; e “About the Sustainable 

Development Goals”, Nações Unidas, 2020, 

acesso em 7 de julho de 2020, https://www.

un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/.

13 • “Voices At Risk: Canada’s Guidelines on 

Supporting Human Rights Defenders,” Governo 

do Canadá, 2016, acesso em 7 de julho de 2020, 

https://www.international.gc.ca/world-monde/

issues_development-enjeux_developpement/

human_rights-droits_homme/rights_defenders_

NOTAS

121

https://cutt.ly/qfDTolB
https://cutt.ly/qfDTolB
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/
https://cutt.ly/dfDTaNU
https://cutt.ly/dfDTaNU
https://cutt.ly/dfDTaNU
https://cutt.ly/dfDTaNU
https://cutt.ly/KfDThK4
https://cutt.ly/KfDThK4
https://cutt.ly/KfDThK4
https://cutt.ly/KfDThK4
https://cutt.ly/VfDTxFJ
https://cutt.ly/VfDTxFJ
https://cutt.ly/4fDSBgy
https://cutt.ly/4fDSBgy
https://cutt.ly/4fDSBgy
https://cutt.ly/1fDSMoW
https://cutt.ly/1fDSMoW
https://cutt.ly/1fDSMoW
https://cutt.ly/SfDS0Be
https://cutt.ly/SfDS0Be
https://cutt.ly/SfDS0Be
https://cutt.ly/SfDS0Be
https://cutt.ly/ffDS3h9
https://cutt.ly/ffDS3h9
https://cutt.ly/XfDDnCj
https://cutt.ly/XfDDnCj
https://cutt.ly/4fDDW4S
https://cutt.ly/4fDDW4S
https://cutt.ly/4fDDW4S
https://cutt.ly/VfDDPKh
https://cutt.ly/VfDDPKh
https://cutt.ly/VfDDPKh


FORNECIMENTO RESPONSÁVEL 

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

guide_defenseurs_droits.aspx?lang=eng.

14 • “Shared Space Under Pressure: Business 

Support for Civic Freedoms and Human Rights 

Defenders”, Business and Human Rights Resource 

Centre, International Service for Human Rights, 

2018, acesso em 7 de julho de 2020, https://

www.business-humanrights.org/sites/default/

files/documents/Shared%20Space%20Under%20

Pressure%20-%20Business%20Support%20

for%20Civic%20Freedoms%20and%20Human%20

Rights%20Defenders_0.pdf.

15 • “LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative 

au devoir de vigilance des sociétés mères et des 

entreprises donneuses d’ordre (1)”, Légifrance, 2017, 

acesso em 7 de julho de 2020, https://www.legifrance.

gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte.

16 • “Global Witness Celebrates Significant 

Agreement and Shift in Mind-set From the EU on 

Investor Due Diligence”, Global Witness, 7 de março 

de 2019, acesso em 7 de julho de 2020, https://

www.globalwitness.org/en/press-releases/global-

witness-celebrates-significant-agreement-and-

shift-mind-set-eu-investor-due-diligence/.

17 • “Important Step Towards Greater Corporate 

Accountability As European Commission Commits 

To New EU Rules To Regulate Supply Chains”, 

Global Witness, 29 de abril de 2020, acesso em 7 de 

julho de 2020, https://www.globalwitness.org/en/

press-releases/important-step-towards-greater-

corporate-accountability-european-commission-

commits-new-eu-rules-regulate-supply-chains/.

18 • “Enemies of The State? How Governments 

and Businesses Silence Land and Environmental 

Defenders”, Global Witness, 30 de julho de 2019, 

acesso em 7 de julho de 2020, https://www.

globalwitness.org/en/campaigns/environmental-

activists/enemies-state/.

19 • “Defending The Philippines: Environmental 

Activists at the Mercy of Business at All Costs”, 

Global Witness, 24 de setembro de 2019, acesso 

em 7 de julho de 2020, https://www.globalwitness.

org/en/campaigns/environmental-activists/

defending-philippines/.

20 • Ibid.

21 • Ibid.

22 • “Six Months On: Defending The Philippines”, 

Global Witness, 4 de maio de 2020, acesso em 7 de 

julho de 2020, https://www.globalwitness.org/en/

blog/six-months-defending-philippines/.

23 • Ibid.

24 • Ibid. 

25 • Ibid.

26 • Ibid.

27 • “COVID-19 and Nature Are Linked. So Should 

Be the Recovery”, Fórum Econômico Mundial, 14 

de abril de 2020, acesso em 7 de julho de 2020, 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-

19-nature-deforestation-recovery/.

28 • “Governments And Business Must Stand Up 

For Land And Environmental Defenders Now, 

So That They Can Help Build A More Resilient 

And Fair Future For Us And Our Planet”, Global 

Witness, 7 de maio de 2020, acesso em 7 de 

julho de 2020, https://www.globalwitness.org/

en/press-releases/governments-and-business-

must-stand-land-and-environmental-defenders-

now-so-they-can-help-build-more-resilient-and-

fair-future-us-and-our-planet/.

122

https://cutt.ly/VfDDPKh
https://cutt.ly/yfDD2fK
https://cutt.ly/yfDD2fK
https://cutt.ly/yfDD2fK
https://cutt.ly/yfDD2fK
https://cutt.ly/yfDD2fK
https://cutt.ly/yfDD2fK
https://cutt.ly/wfDD70F
https://cutt.ly/wfDD70F
https://cutt.ly/LfDFe8s
https://cutt.ly/LfDFe8s
https://cutt.ly/LfDFe8s
https://cutt.ly/LfDFe8s
https://cutt.ly/cfDFiQB
https://cutt.ly/cfDFiQB
https://cutt.ly/cfDFiQB
https://cutt.ly/cfDFiQB
https://cutt.ly/6fDFbfn
https://cutt.ly/6fDFbfn
https://cutt.ly/6fDFbfn
https://cutt.ly/RfDFmrj
https://cutt.ly/RfDFmrj
https://cutt.ly/RfDFmrj
https://cutt.ly/8fDFECa
https://cutt.ly/8fDFECa
https://cutt.ly/0fDFUeS
https://cutt.ly/0fDFUeS
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/governments-and-business-must-stand-land-and-environ
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/governments-and-business-must-stand-land-and-environ
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/governments-and-business-must-stand-land-and-environ
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/governments-and-business-must-stand-land-and-environ
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/governments-and-business-must-stand-land-and-environ


PANORAMA INSTITUCIONAL ALI HINES

• SUR 30 - v.17 n.30 • 113 - 123 | 2020

ALI HINES – Reino Unido

Ali Hines é membro sênior da equipe de defensores da terra e do meio 
ambiente da Global Witness. Ela lidera o trabalho da equipe sobre 
cadeias de suprimentos agrícolas responsáveis   e advocacy empresarial.

Recebido em abril de 2020.
Original em inglês. Traduzido por Pedro Maia Soares.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”

123





• SUR 30 - v.17 n.30 • 125 - 137 | 2020

PALAVRAS-CHAVE
Espaço cívico | Defensoras e defensores dos direitos humanos | Restrições | CIVICUS Monitor

RESUMO

O ano de 2019 foi de ação coletiva e, embora a repressão contra o ativismo pelo espaço cívico 
siga aumentando, defensoras e defensores dos direitos humanos, ativistas e a sociedade civil 
continuam operando, adaptando-se e resistindo. Existem muitas histórias de sucesso de pessoas 
que atuam em defesa dos direitos humanos persistentes em seu trabalho, apesar das crescentes 
restrições, e é importante reconhecer, enaltecer e aprender com essas histórias e trabalhar 
para trazer essas narrativas ao alcance da atenção pública de forma a inspirar todos nós. 
Este artigo analisará alguns casos de conquistas valiosas resultantes do trabalho de pessoas 
defensoras dos direitos humanos. Além disso, fornecerá uma visão geral das principais restrições 
e tendências e o que elas podem nos dizer sobre como o espaço cívico afeta quem defende os 
direitos humanos em todo o mundo e, particularmente, nas Américas, por meio da perspectiva 
dos dados coletados ao longo de 2019 pela ferramenta CIVICUS Monitor.

SOB ATAQUE,
MAS CONTRA-ATACANDO

Débora Leão e Marianna Belalba Barreto

•   Defensoras e defensores dos direitos humanos   • 
e espaço cívico
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1 • Introdução: defensoras e defensores dos direitos humanos 
continuam a operar com desafios crescentes 

As pessoas que defendem os direitos humanos estão trabalhando para criar um 
mundo mais justo e igualitário, e seu papel nunca foi tão crucial na condução de 
mudanças. Nos últimos nove anos, a CIVICUS publicou o Relatório sobre o Estado da 
Sociedade Civil,1 acompanhando as ações da sociedade civil nas principais questões 
da atualidade e nas principais tendências que a impactam. No último relatório, a 
CIVICUS mostra como “a ação cívica alcançou impactos significativos para assegurar 
mudanças progressivas, promovendo demandas por direitos cívicos e liberdades 
democráticas, políticas econômicas mais justas, fim da desigualdade, ação sobre a 
crise climática e reforma internacional”. 

Sem dúvida, o advocacy, o ativismo e os protestos da sociedade civil levaram questões como 
a crise climática a estampar as manchetes em todo o mundo. O papel clássico da sociedade 
civil de contestar as autoridades nunca foi tão vital:

Além da cobertura de Greta Thunberg, havia diversos outros jovens 
ativistas de todas as origens e de todo o mundo que assumiram a 
dianteira e se tornaram líderes climáticos. A chamada à ação 
encontrou um público receptivo entre os jovens que viverão com 
todas as consequências das mudanças climáticas.2

Ao reconhecer o trabalho fundamental das pessoas que defendem os direitos humanos, e 
após mais de treze anos de negociações, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração 
sobre o Direito e a Responsabilidade de Indivíduos, Grupos e Órgãos da Sociedade de 
Promover e Proteger os Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais Universalmente 
Reconhecidos (Declaração das Defensoras e dos Defensores de Direitos Humanos).3 A 
Declaração foi um acontecimento importante para o reconhecimento e a proteção do 
trabalho de defensoras e defensores dos direitos humanos.

Mais de vinte anos se passaram desde que a Declaração foi adotada e, provavelmente, 
muitas pessoas esperavam que o mundo fosse um lugar mais hospitaleiro para defensoras 
e defensores e ativistas de direitos humanos na atualidade. No entanto, nos últimos 
anos, testemunhamos uma reação global contra a sociedade civil, um aumento no 
extremismo político, a ascensão de grupos de extrema direita e um ambiente deteriorado 
para a atuação de quem atua nesse campo.4

O declínio do espaço cívico influencia a capacidade de defensoras e defensores dos 
direitos humanos de operar. As liberdades de associação, reunião pacífica e expressão – 
os três direitos do espaço cívico – dão base ao trabalho dessas pessoas: para influenciar 
decisões e lutar por direitos, as pessoas devem poder participar da sociedade, expressar 
suas opiniões, denunciar violações, se organizar e se mobilizar.
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A importância de um ambiente seguro e favorável para as pessoas que defendem os 
direitos humanos foi destacada em 2014 pela ex-Relatora Especial da ONU sobre a 
situação das defensoras e dos defensores dos direitos humanos, Margaret Sekaggya, que 
disse: “Defensoras e defensores devem poder realizar suas atividades em um ambiente 
que os capacite a defender todos os direitos humanos para todas as pessoas”.5 Longe de 
atingir esse objetivo, a Relatora Especial “vem notando que o espaço para a sociedade 
civil e para quem defende os direitos humanos vem visivelmente diminuindo em 
certas regiões do mundo”.6

Nesse contexto, a CIVICUS e seus parceiros7 lançaram a ferramenta CIVICUS 
Monitor.8 A ferramenta analisa até que ponto os três direitos relacionados ao espaço 
cívico estão sendo respeitados e sustentados em 196 países de todo o mundo, assim 
como até que ponto os Estados estão cumprindo seu papel de proteger essas liberdades 
fundamentais. Com base em dados qualitativos e quantitativos sobre as condições 
da sociedade civil, cada país é colocado em uma das cinco categorias: aberto, com 
limitações, restritivo, repressivo e fechado.9

Os dados da ferramenta CIVICUS Monitor mostram claramente que a cada ano menos 
pessoas vivem em países onde as liberdades civis são respeitadas. A edição de 2019 do 
relatório anual que resume as principais tendências do espaço cívico encontradas nos 
dados coletados pelo CIVICUS Monitor – Poder Popular Sob Ataque (People Power Under 
Attack,10 na denominação original em inglês) – mostra que, atualmente, apenas 3% da 
população mundial vive em países classificados como abertos. O que significa que em 
apenas 43 países as pessoas são capazes de exercer seus direitos sem grandes desafios, 
embora, como veremos na análise a seguir, as violações do espaço cívico também ocorram 
em países classificados como abertos.

O declínio do espaço cívico na Índia e na Nigéria significa que 40% da população mundial 
vive em países repressivos na atualidade. No ano passado, essa proporção era de 19%, o que 
nos dá mais evidências de que o cenário para defensoras e defensores de direitos humanos 
não é seguro nem favorável.

Na seção a seguir, examinaremos as principais restrições e tendências e o que elas podem nos 
dizer sobre como o espaço cívico afeta as pessoas que atuam na defesa dos direitos humanos 
em todo o mundo e, particularmente, nas Américas.

No entanto, também é importante destacar que essas pessoas continuam trabalhando 
perante as restrições. Isso tem sido documentado, assim como os desafios para o ativismo 
– mas também novas formas de atuação ativista e solidariedade em resposta, além do 
fato de que mais pessoas estão indo às ruas para exigir mudanças. Frequentemente, isso 
produziu resultados positivos, e é aí que gostaríamos que a história terminasse. Portanto, 
apresentaremos também os desenvolvimentos positivos que mostram o trabalho incansável 
de defensoras e defensores que continuam pressionando por mudanças.
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2 • O contexto é importante: táticas usadas por atores estatais e 
não estatais para restringir o trabalho de defensoras e defensores

Em julho de 2020, a ferramenta CIVICUS Monitor classificou 43 países como abertos, 
42 com limitações, 49 como restritivos, 38 como repressivos e 24 como fechados. Essa 
distribuição aparentemente homogênea mascara um fato preocupante: a maioria da 
população do mundo vive em países nos quais os direitos fundamentais e as liberdades 
democráticas são severamente restringidos. No relatório mais recente do Poder Popular 
Sob Ataque, descobrimos que aproximadamente 67% das pessoas vivem em países onde 
o espaço cívico foi classificado como fechado ou repressivo. Na prática, isto significa 
que a maioria das pessoas vive em ambientes nos quais é extremamente difícil denunciar 
violações, acessar a justiça e reivindicar direitos não efetivados.

Censura

Em 2019, as informações da CIVICUS Monitor indicaram a crescente intolerância estatal 
em relação aos dissidentes e àqueles que ousam contestar as autoridades ou defender os 
direitos de suas comunidades. A censura foi a restrição que documentamos com mais 
frequência, aparecendo em 33% dos nossos relatórios; ela foi a única restrição que apareceu 
nas cinco principais violações em todas as categorias de classificação.

Onde o espaço cívico é repressivo ou fechado, a censura era, de longe, a tática mais 
comum usada pelos Estados para controlar a oposição. Frequentemente, ela era 
flagrante, com a apreensão de materiais, retirada do ar de canais de comunicação e 
com a restrição seletiva do acesso à internet, entre outras táticas. Na Venezuela de 
Nicolás Maduro, ativistas, artistas e jornalistas são vulneráveis a restrições arbitrárias e 
gritantes. Por exemplo, em agosto de 2019, a Comissão Nacional de Telecomunicações 
(CONATEL) ordenou que uma emissora de TV retirasse do ar uma entrevista e um 
programa de opinião sem dar explicações.11 O jornalista Jorge Ramos foi detido e seu 
equipamento foi confiscado no meio de uma entrevista12 com o presidente Maduro, 
depois que Jorge fez perguntas sobre violações de direitos humanos.

Defensoras e defensores de direitos e jornalistas estão sujeitos a práticas de censura, 
independentemente de onde residam. Essa também foi a restrição mais comum 
documentada pela CIVICUS Monitor em países da categoria restrita, principalmente na 
Ásia Central e na Europa. Onde o espaço cívico é menos restrito, a censura geralmente 
assume a forma de regulamentações rigorosas, pressão política sobre a mídia ou acusações 
difamatórias contra jornalistas e pessoas defensoras. Nas Américas, não faltam casos de 
evidentes tentativas de censura, como no Brasil, quando um governador tentou banir, 
de uma feira de livros, uma história em quadrinhos que continha um beijo entre pessoas 
do mesmo sexo,13 ou mais sutis, como nos EUA, onde jornalistas tiveram credenciais de 
imprensa negadas devido aos seus históricos profissionais.14
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Intimidação

Rosalina Domínguez, de Honduras, defensora ambiental e do direito à terra, estava voltando 
para casa com seus filhos em julho de 2019 quando sofreu uma emboscada e homens armados 
com facões lhe disseram: “daqui você não passará”.15 Alguns dias antes, as colheitas de sua 
comunidade haviam sido incendiadas intencionalmente, e, em abril, Rosalina havia sido 
ameaçada por pelo menos sete agressores, um dos quais estava armado. Os defensores de sua 
comunidade, Río Blanco, apresentaram dezenas de denúncias às autoridades desde 2016, mas 
pouco foi feito. Rosalina e a população de Río Blanco se opuseram veementemente à construção 
de uma hidrelétrica pela empresa de energia DESA, cujos executivos ordenaram a morte de 
Berta Cáceres em 2016.16 Este é apenas um caso entre centenas que a Monitor documentou e 
acompanhou, nos quais ativistas, jornalistas e organizações foram alvo repetidamente de atores 
estatais ou não estatais. A intimidação aparece entre as principais violações em países onde o 
espaço cívico é mais restrito – ou seja, nas categorias fechado, repressivo e restritivo. 

Existem pequenas, mas significativas diferenças no modo como a intimidação é encontrada em 
diferentes ambientes do espaço cívico. Em países classificados como restritivos, a intimidação 
de atores não estatais geralmente assume a forma de campanhas difamatórias, principalmente 
por meio de plataformas on-line.17 Quando os Estados assumem a liderança, costumam usar 
intimidação judicial que visa drenar os recursos financeiros e a energia, levando defensoras 
e defensores a entrarem em processos judiciais longos e dispendiosos com acusações falsas.18 
Em comparação, nos países onde o espaço cívico é repressivo, registramos intimidações mais 
sistemáticas que geralmente envolvem ataques físicos. Nas Américas, normalmente os grupos 
são mais visados segundo o contexto específico em que se encontram: jornalistas no México, 
defensoras e defensores ambientais e indígenas em Honduras e dissidentes políticos na Nicarágua.

Como a intimidação envolve o uso de um amplo espectro de táticas, é difícil monitorá-la e 
defini-la. É possível que, cada vez mais, os Estados estejam usando a intimidação como uma 
estratégia para ludibriar as organizações de monitoramento. É o caso da Nicarágua, no qual 
a pressão local e internacional levou o governo a libertar centenas de dissidentes políticos 
em 2019 e 2020.19 No entanto, fora das celas das prisões, os ex-presos políticos encontram, 
muitas vezes, suas casas sitiadas e vandalizadas, seus familiares ameaçados e sua liberdade em 
perigo dado o risco de nova prisão devido a acusações falsas.20

Resposta aos protestos

Os dados da ferramenta CIVICUS Monitor mostram que há uma reação global contra as 
milhares de pessoas que têm ocupado as ruas em protesto. Em nosso último relatório do 
Poder Popular Sob Ataque, documentamos 96 países onde o direito à reunião pacífica tinha 
sido restringido entre outubro e novembro de 2019.

Nas Américas, algumas das repressões mais impressionantes de 2019 foram vistas em 
países onde os manifestantes poderiam ter bons motivos para acreditar que era seguro 
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se mobilizar: Chile, Equador e Estados Unidos, todos classificados como países com 
limitações pela CIVICUS Monitor. As prisões de defensores Wet’suwet’en que se 
manifestavam contra gasodutos no território da Primeira Nação do Canadá enfatizam 
ainda mais o ponto importante de que alguns grupos vivenciam restrições de espaço 
cívico em protestos de maneiras muito diferentes de outros.21

Leis restritivas

Desde 2013, medidas legislativas que restringem uma ou mais das três liberdades do 
espaço cívico foram propostas ou promulgadas em mais de 80 países.22 Essa longa 
tendência continuou em 2019, aparecendo entre os principais tipos de restrições em 
países classificados como tendo espaços cívicos restritivos, com limitações e abertos. 
As liberdades de reunião e expressão pacíficas foram os principais alvos de propostas 
legislativas restritivas, inclusive nas Américas e, frequentemente, nos países onde esses 
direitos eram considerados consagrados. Em vez de contestar o direito de manifestação 
abertamente, as autoridades desses países tendem a questionar os espaços onde as pessoas 
se reúnem para protestar, seja em um campus universitário ou em uma avenida principal, 
e a legitimidade de táticas como bloqueios de ruas e desobediência civil.

Nos EUA, várias legislaturas estaduais aprovaram leis que restringem as manifestações em 
torno da chamada “infraestrutura essencial”. Em Ohio, um projeto de lei que aumentou 
as multas por manifestações pacíficas e desobediência civil em dutos e outros locais impôs 
penas de até dez anos de prisão e multas de vinte mil dólares.23 Enquanto isso, um projeto de 
lei na Costa Rica restringia severamente os direitos de manifestação e associação, proibindo 
greves contra políticas públicas e proibindo trabalhadores do sistema de educação, saúde 
e outros setores de se envolverem em todos os tipos de greves. Essa medida legislativa foi 
proposta após uma greve intersetorial contra cortes econômicos em 2018 e tem como alvo 
alguns dos principais grupos que se mobilizaram para resistir às mudanças.24

Dois Estados nos quais o espaço cívico já era mais restrito, Brasil e Guatemala, deram 
grandes passos para impor amplas restrições à sociedade civil. Na Guatemala, organizações de 
direitos humanos alertaram contra repetidas tentativas de mudar a lei das organizações não 
governamentais do país. Um decreto que altera essa lei foi aprovado no Congresso no início 
de 2020, impondo amplos controles e duras sanções às organizações da sociedade civil.25

3 • Resistência

É evidente que o ambiente operacional das pessoas que defendem os direitos humanos 
está em declínio e que os atores estatais e não estatais continuam a implementar 
restrições para impedir que defensoras e defensores realizem seu trabalho. Existem 
boas razões para monitorar essas restrições, a fim de identificar tendências comuns, 
colocar em evidência as situações que se degradam rapidamente e criar estratégias para 
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combatê-las. No entanto, o foco nas restrições não deve ignorar a contínua resistência 
e o contra-ataque das defensoras e dos defensores dos direitos humanos.

É importante destacar as histórias positivas, as histórias de sucesso e o trabalho às vezes 
oculto das pessoas que atuam em defesa desses direitos. Por essa razão, nosso monitoramento 
também descreve melhorias nas condições do espaço cívico. Em 2019, a ferramenta 
CIVICUS Monitor documentou diversos casos nos quais houve progresso no espaço cívico 
e defensoras e defensores dos direitos humanos venceram batalhas, muitas vezes, após anos 
de trabalho desafiando políticas, construindo movimentos e expondo as violações. Nesta 
seção, examinamos alguns casos de conquistas valiosas resultantes do trabalho dessas pessoas.

Em Belize, em 2010, o ativista Caleb Orozco iniciou um processo para descriminalizar as 
relações sexuais consensuais entre adultos do mesmo sexo, que eram passíveis de punição 
de até dez anos de prisão segundo a seção 53 do Código Penal. Durante o processo, Caleb 
recebeu ameaças de morte e sofreu agressões físicas como resultado de sua defesa em apoio 
à comunidade LGBTQI+. Em 2016, após seis anos, o Supremo Tribunal de Belize declarou 
inconstitucional a seção 53, afirmando que criminalizar relações sexuais consensuais entre 
adultos do mesmo sexo viola os direitos à dignidade humana, privacidade, liberdade de 
expressão, não discriminação e igualdade perante a lei.26

Na Guatemala, Abelino Chub Caal, líder indígena Maya Q’eqchi, estava almoçando 
com sua família quando a polícia o prendeu, em 4 de fevereiro de 2017. Ele foi acusado 
de apropriação qualificada de terras, incêndio criminoso, coerção, associação ilícita 
e pertencimento a grupos armados ilegais – todas acusações ligadas a um incidente 
no qual Abelino sequer estava presente. Ele havia se tornado um incômodo para os 
interesses do agronegócio e foi criminalizado por sua implacável defesa dos direitos 
indígenas à terra. Este está longe de ser um caso isolado na Guatemala ou na região, 
mas a solidariedade da sociedade civil garantiu um resultado positivo. Abelino escreveu 
cartas da prisão endereçadas ao público e a políticos relevantes, enquanto organizações 
comunitárias se uniram a organizações internacionais para criar uma campanha em larga 
escala combinando petições, mídias sociais e pressão internacional. Seus advogados 
lutaram para mostrar que o caso carecia de uma base de evidências e, 812 dias após a 
sua prisão, o defensor foi absolvido de todas as acusações. “Vou continuar revelando 
todos os problemas que afetam as comunidades. Como outras pessoas defensoras da 
terra e do meio ambiente, não trabalho para mim, mas para proteger os direitos das 
comunidades que foram abandonadas pelo Estado”, Abelino disse, após sua libertação, 
mostrando que sua luta está longe de terminar.27

Na Venezuela, frequentemente no noticiário sobre repressão estatal, censura da mídia e 
ataques a defensoras e defensores dos direitos humanos, há muitas histórias de notáveis 
atos de perseverança e resistência, de pessoas que constroem redes de apoio diante 
de um apoio internacional limitado e, muitas vezes, polarizado. Luis Carlos Diaz, 
jornalista e ativista dos direitos digitais, foi preso e detido pelas autoridades em março 
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de 2019. Horas depois de sua esposa o declarar desaparecido, oficiais do Serviço de 
Inteligência Bolivariano (Sebin) o levaram algemado para seu apartamento às 2h30 da 
manhã. Posteriormente, foi levado para a prisão política de “Helicoide”.28

Ao usar a hashtag #LiberenaLuisCarlos, em espanhol (#LibertemLuisCarlos, na tradução 
ao português), dezenas de milhares de seguidores on-line exigiram sua libertação e instaram 
organizações internacionais e nacionais a participar da campanha. Nas ruas, pessoas se 
reuniram em frente ao prédio do ministério público em Caracas para denunciar sua detenção 
arbitrária.29 Em uma reviravolta sem precedentes, Luis Carlos foi libertado aproximadamente 
24 horas depois. Suas primeiras palavras após sua libertação comemoraram e reforçaram o 
“poder das redes” como causa de sua soltura.30

Até o final de 2019, primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro, a sociedade civil local 
já havia registrado pelo menos 60 ações diferentes tomadas pelo governo para restringir 
as práticas democráticas no Brasil. Elas fazem parte de uma estratégia multifacetada que 
abrange campanhas de difamação, difamação pública de ativistas e jornalistas, criminalização, 
desmantelamento de conselhos da sociedade civil e propostas legislativas que permitem 
a supervisão estatal do trabalho de ativistas e restrição do direito das pessoas ao acesso 
a informações.31 Em resposta, a sociedade civil utilizou anos de experiência de trabalho 
em litígios para contestar as políticas públicas nos tribunais, expôs retrocessos a direitos 
fundamentais em fóruns internacionais e conseguiu captar a atenção internacional sobre 
questões como o aumento do desmatamento, pressionando o governo a agir.32 Apesar do 
ambiente cada vez mais repressivo, uma coalizão de 160 organizações reuniu assinaturas de 
mais de 500 mil pessoas em uma campanha por uma renda básica emergencial durante a 
pandemia da Covid-19, levando à adoção dessa política em menos de um mês.33

Em 18 de março de 2018, após seis anos de negociações, os Estados da América Latina e 
do Caribe assinaram seu primeiro tratado de direito ambiental e direitos humanos.34 O 
texto tem uma disposição específica sobre defensoras e defensores dos direitos humanos 
ambientais sem precedentes para a região e consagra uma abordagem baseada nos direitos 
dos povos indígenas e das populações vulneráveis, com disposições para favorecer o acesso 
destes grupos à informação, participação e acesso à justiça. O acordo foi influenciado por 
diversos anos de engajamento por parte da sociedade civil. Mais de 2.000 organizações 
acompanharam o processo de formulação do tratado desde o seu início, aproveitando a 
oportunidade sem precedentes de se sentar à mesa de negociações para apresentar propostas 
políticas relevantes e influenciar os diplomatas. Em particular, o trabalho da sociedade civil 
foi fundamental para garantir o reconhecimento da história de violência contra pessoas que 
defendem os direitos à terra e ao meio ambiente na região.35

Segundo Aída Gamboa, da organização Derecho, Ambiente e Recursos Naturales, do Peru:

O trabalho da sociedade civil fez uma enorme diferença. A questão 
das defensoras e dos defensores dos direitos humanos era uma 
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proposta da sociedade civil que não estava presente na primeira 
versão do acordo. Esta foi, sem dúvida, a maior conquista e um 
marco histórico para a democracia ambiental, porque nenhum 
outro tratado internacional possui disposições para a proteção das 
defensoras e dos defensores dos direitos humanos.

À medida que o acordo entrou em sua fase seguinte, os ativistas continuaram a advogar e 
fazer campanha pela sua ratificação e implementação.

4 • Olhando adiante

Enquanto a repressão ao ativismo pacífico continua, é necessário reconhecer, celebrar 
e aprender com as diversas histórias de sucesso de defensoras e defensores dos direitos 
humanos e trabalhar para trazer essas narrativas ao alcance da atenção pública de 
forma a inspirar todos nós.36 Como parte disso, é importante dizer que, embora grupos 
historicamente excluídos continuem sendo alvo de repressão, suas histórias não são todas 
negativas; em alguns casos, por exemplo, foram alcançados importantes avanços na 
conquista do reconhecimento jurídico das identidades e relações LGBTQI+.37

Sem se deixar abater pelas restrições, defensoras e defensores dos direitos humanos, 
ativistas e a sociedade civil continuam a operar, adaptar-se e resistir, contra todas as 
probabilidades, e saírem como vencedores. O ano de 2019 foi de ação coletiva, quando 
muitos ativistas e cidadãos saíram às ruas para exigir e recuperar seus direitos. Em 
muitos casos, as manifestações causaram impactos, pois os atos que desencadearam as 
mobilizações foram revertidos rapidamente.38

O Chile foi um dos diversos países onde protestos em massa geraram impacto. Uma 
placa em um protesto no país dizia “Los ideales son a prueba de balas” (“os ideais são 
à prova de balas”, na tradução ao português) – uma mensagem poderosa que resume 
por que e como defensoras e defensores dos direitos humanos continuam avançando e 
contra-atacando. Há uma necessidade contínua de a sociedade civil agir coletivamente, 
mostrar solidariedade e se manifestar.39
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DESAFIOS DE UM MANDATO
QUE ACABA DE COMEÇAR

•   Entrevista com Mary Lawlor    •

Por Revista Sur 

Em entrevista à Revista Sur,1 Mary Lawlor, a nova Relatora Especial da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre a situação das defensoras e dos defensores dos direitos humanos 
(DDH) desde maio de 2020,2 compartilha sua experiência pessoal e profissional, reafirma a 
necessidade constante de legitimar, promover e defender a vida e o trabalho de defensoras 
e defensores em todo o mundo e identifica alguns dos desafios urgentes que ela enfrentará 
durante seu mandato.
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Revista Sur • O que a levou a trabalhar com direitos humanos?

Mary Lawlor • Eu conheci Sean MacBride, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, do Prêmio 
Lenin da Paz e da Medalha Americana pela Justiça, e um dos membros fundadores da 
Anistia Internacional. Uma noite me pediram para ir buscá-lo no aeroporto. Ele estava 
voltando da Rússia. Quando chegamos à sua casa, ele me pediu para entrar e ajudá-lo 
com questões do seu cargo. Ele trabalhou até altas horas da madrugada, respondendo toda 
sua correspondência e oferecendo conselho ou ajuda para pessoas em diferentes assuntos. 
Naquela época, ele deveria estar com seus 70 anos. Não consegui superar o fato de que ele se 
importava tão profundamente, e assim entrei para a Seção Irlandesa da Anistia em 1975. E, 
é claro, uma vez que você está ciente da injustiça e pode ver como é possível fazer mudanças 
através da ação você não consegue se afastar.

Sur • Quais são suas principais prioridades temáticas para o mandato?

ML • Pretendo focar a atenção nas defensoras e nos defensores dos direitos humanos mais 
expostos a assassinatos e outros ataques violentos, incluindo um foco nas pessoas mais 
marginalizadas e vulneráveis. Entre elas, mulheres defensoras dos direitos humanos, as 
pessoas que defendem os direitos das pessoas LGBTQI+, DDHs que são crianças, DDHs 
com deficiência, DDHs que trabalham com os direitos dos migrantes e questões relacionadas, 
aquelas que trabalham com a crise climática e em áreas isoladas e remotas. As prioridades 
também incluem DDHs que cumprem longas penas na prisão, represálias contra defensoras 
e defensores dos direitos humanos após sua cooperação com as Nações Unidas, a questão da 
impunidade daqueles que atacam DDHs, o papel das empresas tanto em prejudicar quanto 
em defender o trabalho de defensoras e defensores dos direitos humanos e um foco também 
no fortalecimento do acompanhamento de casos individuais trazidos à nossa atenção. Eu 
também irei focar minha atenção em como o mecanismo da Revisão Periódica Universal 
pode ser melhor utilizado para proteger pessoas que defendem os direitos humanos.

Sur • Quais são as lacunas atuais na proteção internacional e regional para defensoras e 
defensores dos direitos humanos?

ML • A principal lacuna é a falta de vontade política para reconhecer e apoiar 
publicamente o trabalho legítimo de defensoras e defensores dos direitos humanos de 
acordo com a Declaração da ONU sobre DDHs e colocar em jogo a educação e as 
leis necessárias que irão garantir isto. A impunidade alimenta os riscos: centenas de 
pessoas que defendem os direitos humanos são mortas todos os anos, e grande parte 
do problema é que os perpetradores raramente são levados à justiça. Portanto, dispor 
das leis é um passo necessário, mas não é suficiente, a menos que as pessoas que atacam 
DDHs saibam que serão responsabilizadas.

Sur • O que mais pode ser feito para proteger e apoiar DDHs que estão particularmente 
em risco (incluindo mulheres defensoras dos direitos humanos, indígenas defensores dos 
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direitos humanos, DDHs que trabalham com empresas e direitos humanos, terra e meio 
ambiente e pessoas que defendem minorias)?

ML • Eu acho que a primeira coisa a ser feita é reconhecer e dar credibilidade ao trabalho dessas 
pessoas. Para mulheres e defensoras e defensores LGBTQI+ que trabalham em sociedades 
patriarcais ou sob fundamentalismo religioso, seu trabalho para desmantelar normas sociais 
e práticas culturais negativas que não permitem a igualdade terá que continuar. Para DDHs 
que trabalham com direitos indígenas e direitos da terra e ambientais no contexto de empresas 
e direitos humanos, deve haver consentimento livre, prévio e informado das comunidades 
afetadas e padrões obrigatórios de devida diligência em direitos humanos para garantir que 
não haverá impactos nos direitos humanos como resultado de suas atividades. 

Muitas vezes, DDHs são repudiadas por governos e empresas como sendo pessoas contrárias 
ao desenvolvimento ou como reclamantes em série, em vez de [serem vistas como] pessoas 
que ajudam a sociedade. Tudo isso alimenta uma imagem de pessoas incômodas, o que por 
si só pode se transformar em ameaças e ataques. Mudar essa reputação apresentando seu 
trabalho de forma positiva também pode ajudar.

Sur • Quais políticas estatais têm sido mais eficazes na proteção de pessoas defensoras dos 
direitos humanos?

ML • Ninguém tem uma varinha mágica, mas vários países estão tentando - México, 
Colômbia e outros criaram mecanismos de proteção de DDHs, com diferentes níveis de 
confiança e sucesso. A União Europeia e outros países – incluindo Irlanda, Noruega e Suíça 
– têm diretrizes sobre como seus funcionários devem lidar com DDHs, e a Noruega lidera as 
resoluções da ONU para proteger defensoras e defensores dos direitos humanos. Tudo isso 
ajuda a construir uma cultura de proteção. A Costa do Marfim e Burkina Fasso adotaram 
leis de proteção de pessoas que defendem os direitos humanos. 

Sur • Em que medida a definição da ONU sobre “defensoras e defensores dos direitos 
humanos” pode ser aplicada a diferentes ações que não são reconhecidas como parte 
da defesa dos direitos humanos? Em outras palavras, como protegemos as pessoas que 
defendem os direitos humanos, mas que não se reconhecem como defensores ou que 
possuem reservas quanto a este título?

ML • Para as defensoras e os defensores dos direitos humanos que não se reconhecem como 
tal ou que não gostam do título, eu me refiro a elas de acordo com o que utilizam para se 
descreverem e acrescento DDHs também. Assim, em minhas comunicações, eu poderia me 
referir a alguém como “jornalista e defensor dos direitos humanos” ou “líder comunitário e 
defensor dos direitos humanos”, “ativista das mulheres e defensora dos direitos humanos” 
ou “sindicalista e defensor dos direitos humanos”. Eu acho que é muito importante que 
vinculemos o trabalho dessas pessoas para promover e proteger os direitos humanos ao 
título de “defensor dos direitos humanos”. É o que a ONU estabeleceu depois de 13 anos e 
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é a base sobre a qual procuramos proteger as/os DDHs. 

Sur • Como uma mulher branca, como você percebe as ameaças e a violência presentes no 
cotidiano das defensoras e dos defensores negros dos direitos humanos?

ML • As defensoras e os defensores negros dos direitos humanos são alvo de discriminação 
institucional por causa do trabalho que realizam. Muitas dessas pessoas sofreram ameaças de 
morte, ataques físicos, prisões arbitrárias e ações judiciais. O número elevado de assassinatos 
é especialmente preocupante e ocorre em um contexto de impunidade generalizada. Acho 
que é preciso muita coragem para começar cada dia com o peso sobre os ombros da 
discriminação com base na cor e continuar a trabalhar pela justiça para a comunidade, 
apesar do grande e agregado risco pessoal envolvido. Reconheço que não é uma experiência 
que eu tenha vivido – ser uma defensora dos direitos humanos de cor – e percebo que é 
importante ouvir e ser guiada pelo que essas pessoas me dizem. 

Sur • Como você avalia a deterioração da proteção dos direitos humanos no Brasil?

ML • Os desafios e as ameaças enfrentados por defensoras e defensores dos direitos humanos 
no Brasil são muito altos, especialmente para as pessoas que trabalham com questões da 
terra, do meio ambiente, dos povos indígenas e dos direitos LGBTQI+. A corrupção e o 
abuso de poder são desenfreados, particularmente em áreas remotas onde as plantações 
de cana-de-açúcar e a exploração da Amazônia beneficiam os ricos e poderosos e passam 
despercebidos pelo governo populista de direita, contaminado por escândalos de corrupção. 
As pessoas que expõem tudo isso e trabalham pelos direitos dos milhões que vivem em 
extrema pobreza são ameaçadas, criminalizadas e mortas. 

Sur • O que as pessoas podem fazer para apoiar o trabalho das defensoras e dos defensores 
dos direitos humanos?

ML • Como disse o poeta irlandês Seamus Heaney: “Acho que fomos colocados aqui para 
melhorar a civilização” [tradução livre]. Eu iria além e diria que temos que escolher a 
civilização todos os dias. As pessoas devem entender que o trabalho das defensoras e dos 
defensores dos direitos humanos para construir sociedades civis e justas é um benefício 
para todo mundo – mesmo que você não seja impactado pela injustiça. Temos que ser 
ativos na formação de uma sociedade sobre os princípios de equidade, justiça e igualdade, 
na qual toda voz é ouvida. Portanto, aqueles que podem elevar vozes devem fazê-lo; 
aqueles que têm dinheiro devem contribuir para as ONGs que trabalham pelos direitos 
de suas comunidades; aqueles que são líderes de opinião devem falar sobre a credibilidade 
e legitimidade do trabalho das defensoras e dos defensores dos direitos humanos. Todos 
nós devemos olhar como tratamos os outros – se temos algum preconceito inconsciente 
em nossos comportamentos, e, se assim for, devemos trabalhar para educar a nós mesmos 
e nossas famílias. Temos que educar a sociedade e criar redes nas quais as pessoas que 
defendem os direitos humanos se sintam mais protegidas. 
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Sur • Como a Covid-19 afeta DDHs? Você vê algum risco nas novas formas de vigilância 
que surgem com o combate à pandemia?

ML • Desde que comecei a trabalhar no mandato, há alguns meses, tenho escutado todos 
os dias DDHs. A Covid está moldando muito do trabalho dessas pessoas – algumas 
delas têm o vírus, outras estão tendo que adaptar o que fazem para fornecer alimentos 
e remédios às suas comunidades locais em vez de fazer advocacy político. Outras se 
sentem vulneráveis porque precisam ficar em casa e sentem que são alvos parados, em 
vez de estarem fora e em movimento. A segurança digital é obviamente uma prioridade 
agora, já que muito trabalho mudou para o formato on-line. Portanto, sim, existem 
novos riscos, especialmente em relação à vigilância digital. 

Mary Lawlor. Foto: Organização das Nações Unidas.3

Recebido em julho de 2020. 
Original em inglês. Traduzido por Pâmela de Almeida Resende.
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1 • A Revista Sur gostaria de agradecer às pessoas 

e organizações da sociedade civil que, a nosso 

convite, enviaram sugestões de perguntas e, assim, 

tornaram a entrevista mais plural e participativa. 

2 • Mais detalhes sobre Mary Lawlor estão disponíveis 

em: “Special Rapporteur on the Situation of Human 

Rights Defenders”, OHCHR, 2020, acesso em 20 de 

julho de 2020, https://www.ohchr.org/EN/Issues/

SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx.

3 • Fonte: “Ms Mary Lawlor, Special Rapporteur on 

the Situation of Human Rights Defenders,” OHCHR, 

2020, acesso em 31 de julho de 2020; https://

www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/

MaryLawlor.aspx
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•   O destaque das jornadas emocionais de defensoras   • 
e defensores dos direitos humanos por meio da prática artística 

1 • Introdução

Defensoras e defensores dos direitos humanos navegam por jornadas emocionais complexas 
e intensas enquanto se defrontam com riscos. Algumas dessas jornadas são vividas de forma 
coletiva; outras, empreendidas de forma solitária. O grau em que essas pessoas se sentem à 
vontade para expressar suas emoções aos outros é definido por padrões (invisíveis) do que 
deve ser sentido – o que a socióloga Arlie Hochschild chama de “regras de sentimento”.1 

Essas “regras de sentimento” marcadas por gênero, que dotam defensoras e defensores dos 
direitos humanos de valores como coragem, comprometimento, abnegação e altruísmo, 
moldam o que sentem que seja possível expressar aos outros.2

Em um projeto de pesquisa internacional que examinou a experiência de mais de 
quatrocentas pessoas defensoras dos direitos humanos no México, Colômbia, Egito, Quênia 
e Indonésia, constatamos que defensoras e defensores experimentaram uma ampla variedade 
e profundidade de emoções, entre elas raiva, indignação, medo, ansiedade, apreensão, 
tristeza, pesar, resignação, decepção e desesperança, bem como determinação, confiança, 
alegria, esperança, surpresa, entusiasmo, amor e solidariedade. Essas experiências são mais 
bem descritas como “jornadas”, pois as emoções são raramente vivenciadas de maneira 
estática. Defensoras e defensores passam de uma emoção para outra; seus sentimentos 
estão conectados, mesmo quando são contraditórios. Descobrimos nesse estudo que muitas 
dessas pessoas acham que não podem ou não devem compartilhar algumas de suas emoções 
pelo bem de outras pessoas, o que às vezes leva a sentimentos de isolamento e solidão.
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Nesse projeto, queríamos tornar visível a amplitude e a profundidade dessas emoções para 
públicos mais amplos e repassar as experiências de defensoras e defensores para si mesmos, 
a fim de que soubessem que não estão sozinhos. Desse modo, convidamos um grupo 
internacional de artistas com habilidades diversas para produzir respostas criativas a algumas 
das descobertas da pesquisa. Neste artigo, examinamos esse processo criativo, bem como 
alguns dos principais temas que emergiram dessa pesquisa.

2 • Prática de pesquisa criativa

Os enfoques artísticos têm sido amplamente utilizados na pesquisa de direitos humanos, 
ganhando destaque como meio de produzir conhecimento holístico e amplificar vozes 
marginalizadas.3 As artes ganharam força nas pesquisas de ciências sociais como uma “crítica 
à predominância das epistemologias positivistas”, pois considera-se que elas possibilitam 
“novas formas de imaginar” e “novos registros de análise”.4 As formas de arte oferecem um 
léxico criativo que complementa e desafia paradigmas dominantes.

Em nossa pesquisa, engajamos artistas na medida em que procurávamos criar oportunidades 
para que os testemunhos reunidos fossem compartilhados amplamente e de diferentes 
formas. Dez pesquisadores – cinco homens e cinco mulheres – realizaram entrevistas, 
conduziram grupos focais e aplicaram um questionário a 407 defensoras e defensores em 
cinco países, entre julho de 2015 e novembro de 2016. 52% das pessoas participantes 
eram homens, 47% mulheres e 1% era de pessoas transgêneras.5

O processo criativo começou quando Juliana Mensah trabalhou com transcrições sem 
identificação de entrevistas e grupos focais para criar uma série de poemas baseados nesses 
textos. Eu (Mensah) lia as transcrições procurando o centro emocional: as questões de que 
as defensoras e os defensores falavam com mais paixão ou preocupação. Eu buscava pôr em 
prática o conceito de Leavy de poesia como método para criar palavras “cercadas por espaço 
e ponderadas pelo silêncio” que pudessem “romper o ruído para apresentar uma essência”.6 
Por conseguinte, editei as transcrições das entrevistas, transformando as palavras literais em 
poemas, para colocar em primeiro plano as emoções e destacar realidades sociais difíceis.

Compartilhamos os poemas e algumas das transcrições sem identificação de autoria com uma 
seleção de artistas dos cinco países incluídos no estudo e do Reino Unido. Entre as respostas 
criativas, ricas e diversificadas produzidas estavam um cobertor (de Rosa Borrás, que ilustra a 
capa desta edição da Sur),7 filmes baseados em poemas, canções e músicas, curtas-metragens, 
poemas, animações, desenhos, pinturas e um mural, alguns dos quais são descritos abaixo.8

3 • Enfrentando riscos e insegurança

No filme multimídia Greater Than Love (Maior que o amor),9 Alejandra Jimenez usa sons 
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encontrados e ruídos ilustrativos, o movimento de dançarinos e silhuetas desenhadas a lápis 
para evocar as interações intangíveis entre vida, risco e morte e os esforços contraditórios 
para garantir que membros da família e entes queridos sejam mantidos próximos e seguros, 
mantendo os agressores afastados. Já o medo que as pessoas que defendem os direitos humanos 
sentem ao testemunhar violações é captado na pintura a óleo The Witness (A testemunha), de 
Ndereva Mutua, cujo desenho a lápis grafite Backstabbed (Traída) presta homenagem a uma 
defensora queniana cujo filho foi morto numa tentativa de deter seu trabalho.

Como Mutua, vários artistas usaram o material da pesquisa para explorar questões 
enfrentadas por defensoras e defensores de direitos humanos que eram seus amigos, 
colegas e aliados pessoais. Divine (Divino) é uma obra de arte visual criada por Ruben 
Ochoa, na qual as estatísticas dos ataques a defensoras e defensores dos direitos humanos 
no México são visualizadas como três painéis opacos que ficam cada vez maiores, 
formando barras em um painel de vidro. Atrás das grades, com as mãos para cima, vê-
se o padre mexicano Alejandro Solalinde, um defensor local dos direitos humanos que 
foi alvo de violência. Tons de medo, tristeza, raiva, determinação, confiança e alegria 
são explorados na obra de arte digital interativa de Amira Hanafi, We are Fragmented 
(Somos fragmentados),10 que exibe citações do estudo à medida que o público se 
envolve com o site, rolando a tela e clicando em círculos coloridos que representam 
emoções cambiantes. Com cuidado e atenção, cada artista tomou a pesquisa e criou 
uma resposta que ampliou as interpretações e os entendimentos iniciais do material.

Usando ilustrações, Deena Mohamed11 destaca fatores que fazem defensoras e defensores 
se sentirem inseguros, como testemunhar violações de direitos humanos cometidas com 
impunidade, sentir o julgamento da sociedade e viver num “Estado governado por tirano”. 
Ela também mostra que entre os fatores que fazem pessoas defensoras de direitos humanos 
se sentirem seguras estão a solidariedade na comunidade de direitos humanos, a crença na 
justiça inerente ao seu trabalho e medidas práticas, como manter a “segurança digital e (ter) 
um bom advogado”. Mohamed termina a série com a citação de uma defensora do Egito: “a 
fim de continuar nosso trabalho, devemos de alguma forma ignorar os riscos”.

4 • O bem-estar mental e emocional de defensoras e defensores 

Neste estudo, 86% das defensoras e dos defensores manifestaram estar “um pouco 
preocupados” ou “muito preocupados” com seu próprio bem-estar mental e emocional; 
isso gerava preocupação tanto quanto sua segurança física e digital. Não obstante, tendiam 
a dar uma atenção apenas secundária ao seu próprio bem-estar, priorizando o bem-estar das 
vítimas de violações de direitos humanos e dos seus familiares e entes queridos.

Em Room at Region (X) (Sala na Região (X)),12 narrado em árabe com legendas em inglês, 
Nada Hassan se concentra nas experiências de mulheres defensoras dos direitos humanos ao 
se confrontar com desaparecimentos forçados e lidar com isolamento e exaustão. No filme de 
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dança Vis-à-vis, de Simona Manni,13 uma dançarina se move para expressar ansiedade, medo, 
desconfiança, nervosismo, exaustão e depressão, comunicando a necessidade de perdão, 
esperança e amor. Narradores leem trechos de entrevistas, compartilhando as experiências de 
vigilância, desaparecimentos e violência das pessoas defensoras dos direitos humanos.

5 • Conclusão

O trabalho artístico tornou-se uma peça central para a reflexão coletiva da equipe de 
pesquisa; foi um meio pelo qual pudemos repassar às defensoras e aos defensores que 
haviam participado da pesquisa nossas respostas às histórias que compartilharam. Por fim, a 
arte também foi um estímulo para discussão em conferências, exposições e eventos públicos 
com formuladores de políticas, ONGs, outras pessoas defensoras dos direitos humanos e 
públicos mais amplos.

A arte nos fala em níveis sensoriais e emocionais e, ao fazê-lo, tem o potencial de provocar 
compaixão, empatia e compreensão. Trabalhar com artistas permitiu que tivéssemos acesso 
a diferentes lentes conceituais para examinar o material da pesquisa e possibilitou uma 
conexão e uma interrogação mais profundas em relação às questões levantadas na pesquisa. 
Cada uma das peças dessa coleção refletia as histórias de defensoras e defensores e o 
significado de suas vidas para os outros. Como observa o músico e compositor John Otieno 
Oduor Rapasa em sua canção Wan Kale,14 escrita no idioma luo, “eles enxugaram gotas de 
lágrimas; eles deram água a pessoas sedentas”.

Defensoras e defensores dos direitos humanos em todo o mundo perseveram, apesar dos 
graves riscos que enfrentam, e esperamos que o conjunto dessas obras torne visível - tanto 
para eles quanto para outras pessoas – as jornadas emocionais que experimentam e que 
mudam suas almas. Terminamos este artigo ecoando as palavras de Ndungi Githuku, que, 
em um videoclipe edificante intitulado Amba,15 pede a celebração pública do trabalho e 
da vida de “heróis e heroínas”, do passado e presente. Ele exorta defensoras e defensores 
dos direitos humanos de todo o mundo ao cantar:

Levantem-se, levantem-se
Não desistam

Nós venceremos
Levantem-se, levantem-se
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UM COBERTOR 
PARA DEFENSORAS E DEFENSORES

DE DIREITOS HUMANOS

1 • Introdução

Uma cobija é um cobertor e cobijar significa dar abrigo, oferecer refúgio, proteger alguém. 
É um verbo, uma ação. Essa é a razão pela qual eu gosto de fazer cobertores de restos de 
tecidos: isso tem um significado muito simbólico para mim. É por isso que eu decidi fazer 
um como resposta ao Projeto “Navegando Risco, Gerenciando Segurança e Recebendo 
Apoio” da Universidade de York.1 Isso também possui um duplo significado: as defensoras 
e os defensores de direitos humanos nos protegem, mas nós também precisamos proteger 
essas pessoas, abrigá-las e cuidar delas. Precisamos mostrar o trabalho que fazem, os riscos 
que enfrentam e a maneira como lidam com eles. 

A definição de cobertor, em espanhol, inclui a ideia de conter algo que não está manifesto 
ou visível para todas as pessoas, algo que está coberto. Esse cobertor [cujas imagens integram 
a seleção de peças artísticas da Sur 30] contém peças de roupas que pertenciam a defensoras 
e defensores no México, das cidades de Puebla, Teocelo e Monterrey (localizadas nos estados 
de Puebla, Veracruz e Nuevo León), e esse é o conteúdo escondido nele. 

Quando comecei, eu não sabia exatamente como iria fazer a colcha. Eu sabia que bordaria 
palavras ou fragmentos de escritos, que usaria materiais reciclados, que teria gênero como 
tema e que a presença de defensoras e defensores estaria lá por meio de suas roupas. 

Rosa Borrás 
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Com antecedência, Juliana Mensah e Alice Nah2 me enviaram poemas, transcrições de 
entrevistas e outros materiais de pesquisa. Eu os achei muito emocionantes e comecei a bordar 
algumas palavras e poemas, escolhendo-os pelo seu poder, sua beleza e sua universalidade. 
Escolhi tecidos relacionados com as palavras e suas mensagens.

Depois de terminá-los, pensei que a melhor maneira de construir a peça seria fabricar 
nove módulos quadrados de aproximadamente 60x60cm cada, sobre os quais eu faria boas 
composições e organizaria os bordados como peças centrais. 

Ao mesmo tempo, eu esculpi algumas pequenas estampas de linóleo, como selos, para 
imprimir em diferentes tecidos visando chegar a uma unidade visual, ritmo e outras 
referências gráficas e integrar visualmente todos os quadrados. 

Quando terminei os arranjos em cada quadrado, comecei a costurar e bordar à mão todas as 
sobras e pedaços de tecido e os poemas. Uma vez terminados os nove quadrados, uni todos 
eles com a máquina de costura.

Depois, coloquei o tecido de apoio no chão do meu estúdio, coloquei o enchimento sobre 
ele e, finalmente, a colcha de retalhos em cima. Alinhavei, fiz uma bainha e costurei tudo 
junto com minha máquina. 

A etapa final e mais importante foi fazer os nós que mantêm as três camadas unidas para 
evitar que elas se separem ou se movam. Somente neste momento convidei duas amigas (uma 
delas é defensora e doou duas camisetas), para me ajudar a costurar pequenos quadrados que 
eu cortei de todas as roupas que as defensoras e os defensores me deram. Nós os firmamos 
nos tecidos do cobertor com nós fortes e coloridos. Para mim, esse foi um gesto muito 
simbólico e talvez o mais importante em todo o processo: as defensoras e os defensores dos 
direitos humanos nos mantêm unidos e apoiam todos nós com seu trabalho e compromisso.
 

2 • Sobre as pessoas que participaram com suas roupas

O.V. dirige uma ONG em Puebla dedicada às questões de identidade de gênero e direitos 
LGBTI+, além de defender os direitos de pessoas que vivem com o HIV. O.V. doou uma 
linda camisa feita especialmente para ele anos atrás. Ele me escreveu sobre ela: “É uma 
camisa manta que usei durante a marcha ‘A cor da nossa terra’ em 2000 e que terminou 
no Congresso Legislativo com o discurso da comandanta Esther. Desde então, eu estou 
envolvido na defesa dos direitos humanos. O EZLN [Exército Zapatista de Libertação 
Nacional] e o neozapatismo foram, e ainda são, minha inspiração para fazer o trabalho que 
faço. Esta camisa foi feita por uma mulher (artesana) em Cuetzalan, Puebla. Se você prestar 
atenção, verá que é muito bem feita. Não devo evitar lhe dizer que eu senti como se abrisse 
mão de um objeto cheio de significado e lembranças. Mas ele foi embalado e ninguém 
podia vê-lo ou saber da sua história. Com seu trabalho, ele vai viver novamente”.
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N.A. trabalhou com direitos sexuais e reprodutivos e agora dirige uma ONG com muitos 
projetos, incluindo formação em assuntos de gênero em Puebla. Ela doou uma camiseta 
desenhada por ela e seus amigos para uma das Marchas das Vadias realizadas naquele local.

M.A. é jornalista e codiretora de uma página independente de notícias, uma das mais 
críticas e sensíveis de Puebla e do México, e com uma perspectiva de gênero. Ela doou uma 
blusa branca que usou em seu dia a dia por vários anos. Atualmente o jornalismo é uma das 
profissões mais perigosas do México.

T.D.F. é jornalista e dedicou seu trabalho à pesquisa e à escrita sobre diversidade sexual e 
direitos humanos de pessoas LGBTI+ e transexuais. Ele doou uma camiseta que usou para 
muitas marchas do Orgulho em Puebla. Ele me explicou que roxo é a cor do orgulho gay.

V.R.A. é codiretora de uma ONG que trabalha em prol dos direitos reprodutivos e sexuais 
e pela saúde da mulher. Essa organização também oferece seminários e oficinas sobre 
feminismo e gênero, além de prestar assistência jurídica para minorias em risco. Ela doou 
duas camisetas, uma das quais foi criada para a 1a Marcha das Vadias em Puebla. A outra foi 
criada para uma demonstração de conscientização sobre a AIDS.

C.F.P. é professora com especialização em educação intercultural e também trabalhou com 
questões de gênero. Ela doou uma blusa de manta, a primeira que havia bordado quando 
começou a trabalhar com as mulheres de sua comunidade, Teocelo, em Veracruz, no México. 
Essas mulheres a ensinaram a bordar. 

C.R.R. é professora, escritora e ativista feminista. Ela trabalha tanto de forma independente 
quanto com instituições governamentais na concepção e execução de políticas de direitos 
humanos. Ela integra um coletivo formado por famílias de pessoas desaparecidas em 
Monterrey, Nuevo León. Ela doou uma camiseta que vestiu em diversas marchas nas quais 
esteve acompanhada por essas famílias.

G.C. é uma atriz lesbofeminista e diretora de uma companhia de teatro independente. Ela 
produz o Teatro do Oprimido (TO) e o leva para comunidades distantes e pobres do Estado 
de Puebla. Ela doou uma camiseta criada para a Marcha das Vadias em Puebla.

Em relação aos escritos e às palavras bordados, eles são baseados em alguns dos poemas de 
Juliana, além de fragmentos de entrevistas e outros materiais de pesquisa. Aqui, seguem 
alguns versos dos poemas:3
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Poeira sobre papel

[...]
É uma questão de tentar sobreviver.
Cair mil vezes
e levantar.
[...]

Maior do que o amor
 
Dor
ausência,
maior do que o amor
algumas pessoas não sabem
o que é ver uma cadeira ou uma cama
que nunca será ocupada
por sua filha.
[...]

Instruções de segurança para mulheres defensoras dos direitos humanos

[...]
Vulnerabilidade ao toque
Para fortalecer as pessoas,
e não o contrário.
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2020, https://securityofdefendersproject.org/.

2 • Ver o texto de Alice M. Nah e Juliana A. 

Mensah nesta edição da Sur, “Tornando Visível O 

Invisível: O Destaque das Jornadas Emocionais de 

Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos 

Por Meio da Prática Artística” (147 a 152).

3 • Esses poemas de Juliana Mensah são 

compostos a partir da transcrição de entrevistas 

com mulheres defensoras dos direitos humanos 

participantes do projeto de pesquisa “Navegando 

Risco, Gerenciando Segurança e Recebendo 

Apoio”, que se concentra nas experiências de 

defensoras e defensores dos direitos humanos 

na Colômbia, México, Egito, Quênia e Indonésia. 

Ver Security of Defenders Project, 2020, https://

securityofdefendersproject.org/.

NOTAS

ROSA BORRÁS – México

Rosa Borrás é natural da Cidade do México, onde nasceu em 1963. 
Estudou Design Gráfico na School of Design, Instituto Nacional de 
Belas Artes, Escuela de Diseño EDINBA (Cidade do México, 1981-86) e 
Artes Visuais no Massachusetts College of Art (Boston, 1989-94). Possui 
diploma em Administração Cultural pela Universidad Iberoamericana 
(Puebla, 2008). É membro do Museu de Mulheres Artistas Mexicanas 
(Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, MUMA, em espanhol). Ela possui 
23 exposições individuais e participou de 49 exposições coletivas tanto 
no México quanto no exterior. É criadora e incentivadora de projetos 
culturais independentes e autofinanciados como o Puebla-Cholula Open 
Studios e Bordando Pela Paz Puebla desde 2012.

Recebido em junho de 2020.
Original em inglês. Traduzido por Pâmela Almeida.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”
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MULHERES TECENDO
MEMÓRIA E RESISTÊNCIA

•   Arpilleras chilenas   •

Por Maryuri Mora Grisales

Elaboradas manual e coletivamente por mulheres, as arpilleras são peças artísticas com 
ilustrações bordadas em retalhos coloridos. A técnica da arpillera foi amplamente utilizada 
para resistir e denunciar a ditadura militar chilena (1973-1990) e se espalhou por toda a 
América Latina como forma de expressão, especialmente em situações de opressão em que 
manifestações públicas eram proibidas ou reprimidas.

Existem diversos formatos de arpilleras e nelas são usados diferentes materiais para representar 
pessoas e elementos do cotidiano. Em 1964, essa expressão artística de resistência tornou-se 
mundialmente conhecida através da artista chilena Violeta Parra e sua exposição no Museu 
do Louvre, na França.1 Outras ativistas chilenas levaram oficinas de arpillera para outros 
países, contribuindo com várias lutas locais.

As arpilleras tornaram-se, assim, um símbolo não só de resistência, mas também de memória 
afetiva; a arte de contar histórias e tecer laços de solidariedade em contextos sociais e políticos 
de grandes violações de direitos.

No México, no Brasil, na Colômbia e em outros países do continente, grupos de mulheres 
criaram suas próprias formas de bordar suas lutas e contar suas histórias, mostrando a beleza 
e a potência que cada contexto em particular pode imprimir no tecido através dessa técnica. 
A convergência reside, entre outras coisas, em ser quase sempre um processo de criação a 
partir de experiências e dores compartilhadas; para exorcizá-las, denunciá-las, sobreviver.
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No caso chileno, a referência ao golpe de Estado de 11 de setembro de 1973 e aos anos da 
ditadura militar esteve muito presente na narrativa das bordadeiras de arpillera com as quais 
tivemos a oportunidade de conversar para esta edição da Revista Sur. Embora tenham falado 
conosco e nos mostrado seus trabalhos e atividades recentes, elas deixam claro o fio condutor 
que remete a esse passado comum, explicitando a necessidade (muito consciente) de, através 
do bordado, ativar a própria memória e significá-la coletivamente no presente. Mesmo 
porque a política chilena recente apresenta semelhanças significativas com o contexto de 
repressão e violência daquela época.

As bordadeiras de arpillera chilenas são mulheres de diferentes idades e trajetórias de vida 
que assumiram o bordado – um trabalho culturalmente reservado às mulheres – como uma 
linguagem e estratégia de resistência feminista. Apropriando-se politicamente de um ofício 
tradicional, elas o transformaram em uma luta por direitos e, ao mesmo tempo, em um 
espaço de acolhimento e cura entre mulheres.

A seguir, apresentamos dois pequenos relatos de bordadeiras chilenas que, de diferentes 
cidades, alinhavam seus caminhos de denúncia, memória e solidariedade.

As bordadeiras de Coyhaique, cidade da região de Aysén (conhecida por ser uma via de acesso 
a partes remotas da Patagônia) mencionaram a localização geográfica como um desafio. Isso 
porque, geralmente, a capital ou outras grandes cidades do Chile assumem destaque em 
relação a denúncias de violações de direitos e até mesmo na visibilidade das diferentes lutas. 
Para Gloria e Rocío, duas bordadeiras que muito gentilmente nos contaram parte de sua 
história, uma das principais motivações do que fazem é mostrar o que acontece em sua região, 
recuperar a memória local. “Não se sabia os nomes dos desaparecidos daqui”, disseram elas.

As duas fazem parte da Biblioteca Trinchera Utopía – uma biblioteca popular em Coyhaique 
onde são realizadas atividades de intercâmbio literário, conversas e outras formas de 
convivência cultural e comunitária. A partir desse espaço, elas convocaram outras mulheres 
(e homens também) para bordar arpilleras, em um processo que “denuncia a violência e a 
impunidade e, ao mesmo tempo, anuncia a resistência”. Desde o simples, o cotidiano, desde 
pequenas coisas e através dos pontos, eles têm “entrelaçado a própria vida, os pesares da 
comunidade e do próprio corpo”.

Gloria e Rocío refletem em suas palavras a experiência de duas mulheres adultas que passaram 
pela ditadura e carregam suas marcas, e a sabedoria de quem observa as lutas do presente 
com coragem e prudência. Elas continuam bordando suas arpilleras – desaparecidos/as, 
desigualdade, explosão social, feminicídio – e os motivos nunca faltam. “Enquanto tivermos 
fôlego, vamos fazê-lo”, dizem elas.  

O coletivo Bordadoras en Resistencia, de Santiago, tem se mobilizado através das redes 
sociais seguindo uma agenda de encontros feministas. O grupo com que conversamos (Inés, 
Hilda, Nuri, Berta, Cyntia e Ana María) se conheceu bordando ou atendendo a um chamado 
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para bordar. Para elas, a questão não foi saber bordar, mas pegar as ferramentas – linha, 
tesoura, agulha – e compor uma mensagem. A explosão social de 20192 e as manifestações 
feministas no Chile, principalmente a atuação de Las Tesis,3 foram mencionadas como um 
importante marco para sua articulação.

De diferentes trajetórias, idades e experiências com bordados, as bordadeiras em resistência 
reiteram o desejo de se unir e de dar visibilidade aos direitos das mulheres. “O ativismo 
têxtil nos permite ocupar os espaços públicos”, dizem elas. E assim elas têm feito, reunindo-
se para bordar em lugares simbólicos da cidade, como o Centro Cultural Gabriela Mistral 
(GAM). Em 8 de março deste ano, por exemplo, marcharam com uma grande tela chamada 
“Resistencias de las mujeres” (Resistências das mulheres), que foi bordada em oficinas de 
arpillera, realizadas através de chamadas massivas na cidade.  

Em seus relatos, o bordado sempre aparece como um processo coletivo.  Uma oportunidade 
de se conectar, de compartilhar e de ouvir outras mulheres. Cada arpillera bordada conta uma 
história, ou muitas histórias; diferentes maneiras de manifestar uma situação que lhes é comum. 
“Foi curador alinhavar a história, costurar nossas cicatrizes. Resgatar a memória”, afirmam.

A técnica da arpillera e as muitas maneiras pelas quais ela é usada pelas mulheres chilenas em 
sua luta para interromper o silenciamento, a repressão, a voz única do poder ao longo dos 
anos é um poderoso instrumento de resistência. As situações narradas, os nomes e as imagens 
presentes nas muitas arpilleras que cada uma delas borda, individual e coletivamente, são um 
registro, uma forma de fazer história. Não deixar o sofrimento no esquecimento e, ao mesmo 
tempo, mostrar a força e a criatividade das “pessoas que, apesar de tudo, continuam de pé”.

Durante as entrevistas realizadas através do aplicativo Zoom, desde Coyhaique e Santiago 
do Chile, cada uma delas mostrou com alegria e orgulho o trabalho feito por suas mãos. 
Apesar de a mensagem geralmente ser de dor e denúncia, reflete a tenacidade e beleza de 
uma esperança que permanece viva através de uma técnica que não envelhece, reunindo 
mulheres de todas as idades. 

Como a arte de bordar, costurar, juntar fios e pedaços de tecido se constitui em uma luta 
pelos direitos humanos? A esta pergunta, implícita no diálogo que permitiu esse pequeno 
registro, as bordadeiras chilenas responderam com seus rostos, sua história, suas arpilleras.

Recebido em julho de 2020.
Original em espanhol. Traduzido por Claudia Sander.

•  •  • 
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1 • Daniela Fugellie, “‘Les Tapisseries Chiliennes de 

Violeta Parra.’ Perspectivas sobre una Exposición 

Realizada en el Museo de Artes Decorativas del 

Palacio del Louvre en 1964”. Artelogie, 2019, 

acessado em 11 de agosto de 2020, https://

journals.openedition.org/artelogie/3153.

2 • Ver: “Nº 2 - Urgente: Chile y Sus Demandas. 

Derechos Humanos y Una Nueva Constitución”, 

Universidad Alberto Hurtado, 2019, acessado em 

11 de agosto de 2020, https://www.uahurtado.cl/

wpimages/uploads/2019/12/dossierN2_urgente_

chile_y_sus_demandas.pdf.

3 • O coletivo feminista de Valparaíso, Chile, 

chamado LAS TESIS liderou uma performance de 

protesto participativo chamada “Un violador en tu 

camino”, que teve impacto internacional em 2019.

NOTAS
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ARTE PARA EMANCIPAÇÃO

•   Entrevista com Mônica Nador   •

Por Renato Barreto

Para Mônica Nador, arte, vida e emancipação são elementos indissociáveis. A artista visual, 
cujos trabalhos iniciais datam da década de 1980, é graduada em Belas Artes pela Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e fez mestrado pela Escola de Comunicação 
e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) por seu trabalho “Paredes Pinturas”. Em 2003, 
Mônica fundou o Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), localizado na Zona Sul de São Paulo, 
um espaço cultural cujo objetivo central é construir processos de formação que estimulem 
encontros entre arte e vida, estética e política, acolhendo atividades como oficinas, exibições, 
rodas de conversa e aulas abertas, sempre com foco em diversidade, formação para a 
cidadania e direito à cidade e à memória. 

A partir de uma discussão sobre direito à cultura como direito humano, nesta entrevista a 
artista discorre, entre outros temas, sobre a consciência e valorização da cultura de cada 
pessoa e a importância da arte na tomada de consciência política e cidadã.
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Revista Sur • Você reconhece o seu ofício de artista como parte do que se entende por 
defesa dos direitos humanos? A partir disso, qual é o sentido de cultura sobre o qual você 
opera hoje em dia como artista?

Mônica Nador • Eu sempre achei que todo mundo deveria trabalhar para melhorar a 
sociedade como um todo. Eu sei que tenho uma cabeça um pouco religiosa, apesar de não 
ser, por isso me identifiquei com um texto que li uma vez, do Mestre Eckhart,1 que era 
um teólogo da Idade Média, em que ele dizia que conhecimento não deveria servir para 
nada além de chegarmos a uma situação equitativa para todos os seres humanos e animais 
na face da Terra. É isso que tem valor. A gente precisa trabalhar para todo mundo, não 
deixar ninguém sofrendo. Devemos fazer o máximo que pudermos fazer para amenizar o 
sofrimento de todos neste planeta.

Quando fiz arquitetura, em 1974, foi bem na época da ditadura. Tínhamos uma orientação 
de trabalhar com habitação popular, ver como o povo vive, trabalhar nessa situação. Mas a 
escola acabou “dançando”, e eu “dancei” junto. Então, acabei indo fazer arte. E no ensino 
da arte, a gente tem uma visão de cultura mega careta – a cultura é separada do resto das 
atividades, da sociedade. 

Apesar de eu ser uma pessoa que tinha uma boa reputação, um trabalho que era legal e do qual 
as pessoas gostavam, eu não me sentia muito bem naquele ambiente. Eu achava que aquilo ali 
não era para mim, porque você tem que ser mega competitivo. Você é que pega e vende o seu 
trabalho. Você é que se impõe, e eu não tinha nada desse perfil, sabe? Muito pelo contrário.

Eu até pensei em desistir. Quase desisti de fazer arte a certa altura do campeonato, depois 
de uns 10 anos que eu tinha me formado e estava trabalhando no circuito. Mas quando eu 
fui fazer o mestrado, entendi essa construção do circuito, como ela ocorre. 

Isso me abriu a cabeça e eu resolvi realmente fazer arte de outro jeito, do jeito que eu achava 
que devia fazer. Aquela ocasião foi muito legal porque eu fiz esse projeto, Paredes Pinturas, que 
é tirar a arte dessa visão super careta, bem burguesa, de que a arte é um penduricalho na sua 
vida, nunca um eixo estruturante da sua vida. Eu lutei por esse lugar, para mim e para a minha 
arte. Eu não queria que a minha vida fosse isso, um penduricalho na vida de um colecionador. 

Dito isso, o sentido de cultura sob o qual eu opero hoje em dia é uma coisa mais 
conectada com todas as outras áreas, do conhecimento e da vida, da vida cotidiana. Não 
é uma arte separada da vida de jeito nenhum. Não é, assim, aquela coisa “oh, arte!”. Eu 
sei que agora a coisa está muito diferente, mas há 40 anos, quando comecei a trabalhar, 
era desse jeito, “oh, arte!”, sabe? Mesmo para eu me desfazer desse conceito, eu também 
levei tempo. Levou muito tempo. 

Sur • Como se deu a sua decisão de se mudar para a Zona Sul de São Paulo e fundar o 
Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC)? 
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MN • Primeiramente isso aconteceu bastante em função do meu projeto, que era essa 
coisa de pintar casas com as pessoas, com elas fazendo os desenhos. Aí também nasce o 
conceito de autoria compartilhada, porque eu ofereço uma oportunidade de essas pessoas 
contribuírem e participarem da feitura de um trabalho de arte. Não só elas aprendem, 
como também dão sua contribuição real.

Isso se deu desse modo, estudando. Na pós-graduação, comecei a entender que o que 
importa, o mais importante, é escolher o seu público. Escolher o seu público e ver para 
quem você quer falar. Eu, por exemplo, que queria falar com os excluídos, digamos 
assim, resolvi ir lá para o Jardim Miriam para ficar perto daquelas pessoas que poderiam 
usufruir do meu trabalho.

E eu não ia fazer o meu trabalho e ficar linda nos salões, com as fotografias do trabalho, 
por exemplo. Até poderia fazer isso – fiz um pouco também –, mas não era isso que me 
interessava. O que me interessava muito era contaminar as pessoas com essa vida que a 
gente leva, e que eles não têm ideia de que possa acontecer.

Foi assim que eu fui buscando o meu público. Eu sou de uma geração na qual era proibido 
fazer arte engajada. Era um pouco cafona. Uma coisa que aprendi é que não adianta ficar 
fazendo arte engajada, por exemplo, dentro da galeria. A gente fica conversando entre pares, 
e isso não me interessava nem um pouco. Eu queria realmente interferir na realidade.

Sur • Quais mudanças e impactos você observou no território a partir de sua atuação e da 
interação com a população local, incluindo moradores, artistas e militantes da região? 

MN • Olha, fora essa história de que é super bom para a saúde, de que deu para tirar gente 
de depressão fazendo trabalho… Fora isso, que era algo que eu não esperava muito, esse 
trabalho teve uma ressonância incrível na saúde mental nas pessoas.

Mas independentemente disso, eu digo que a minha sorte foi ter encontrado o Mauro 
[Mauro Castro, colaborador do JAMAC desde a sua fundação]. O Mauro era um militante 
mesmo, um ativista. Ele foi metalúrgico durante 30 anos. Depois, quando começaram 
as demissões no começo dos anos 1990, ele foi um dos primeiros demitidos por ser um 
chato, um “lulinha”, uma pessoa super articulada que fala super bem. Ele nunca quis saber 
de carreira política, mas tem um papel importantíssimo na comunidade – ele não deixa 
ninguém dar mole. Ele cobra de todo mundo que façam várias coisas.

Mas, quando eu cheguei lá no JAMAC, falei: “Olha, eu gostaria de trazer esse centro 
cultural, mas não quero vir só por minha vontade. Se vocês não quiserem, eu não virei aqui 
me impor”. Aí ele disse: “Na verdade, não tenho a menor ideia de para que serve a cultura”. 
Veja você: ele estudou ciências sociais durante 20 anos no noturno e ainda fez a licenciatura 
em Geografia. Ele tinha muito estudo. E mesmo assim, ele não entendia o meu papel lá. Eu 
perguntei: “Então, o que você gosta de fazer?” E ele disse que gostavam de ter aula. Fizemos, 
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então, um trabalho de educação continuada. Foram oito ou dez anos de muito trabalho, 
trazendo pessoas para falarem e darem aulas. Foi tudo maravilhoso.

Então, o Mauro foi entendendo o papel da cultura, até que ele inventou essa Rádio Poste, 
que é totalmente filhote do JAMAC. A Rádio Poste era uma coisa de, uma vez por mês, 
descer na Praça do Miriam e conversar com as pessoas com o microfone aberto. Ele falava 
várias coisas, as pessoas iam lá. No começo era engraçado, ia bêbado lá e tudo. Agora está 
mais organizado, mas é legal que vão os bêbados. Eu acho o máximo.

Ele abria um pano que eu dei para eles e, nesse panão, ele colocava um monte de livro. 
Fazem isso até hoje. Aí as pessoas podem pegar esses livros, roubar, devolver na semana 
seguinte… tudo livre. O que acontece é que acabou se organizando lá no bairro uma rede 
de gente que faz cultura, gente que faz política e ensino. 

Sur • Conte-nos um pouco sobre o projeto Paredes Pinturas e o envolvimento do público 
que participa das atividades do JAMAC no processo de representação de suas histórias de 
vida e outras subjetividades?

MN • Quando comecei, eu queria fazer arte para o Brasil, sabe? Então, pensar a linguagem 
a partir das necessidades locais. Ter a arte como uma ferramenta, ser uma plataforma de 
trabalho social, a partir dessa linguagem. Esse foi o trabalho Paredes Pinturas, que foi de 
pintar casas das pessoas de baixa renda. Fazer o trabalho de arte com elas. Isso sim era uma 
novidade enorme quando eu comecei a fazer.

Foi assim: eu andava muito em favela para fazer esse trabalho. No começo percebi uma 
coisa, lá no Amazonas, na primeira vez que saí para pintar casas. Eu fui lá, queria pintar uma 
casa e pedi para as pessoas desenharem coisas. Aí, o garoto que morava na casa, na beira do 
rio Purus, a 17 horas de barco de Manaus – não tinha nem carro naquela aldeia, um negócio 
minúsculo. Aquele baita pôr do sol, aquele vermelho no céu, aquela coisa da Amazônia. 
Então, o menino desenhou o símbolo da Nike. Eu fiquei completamente triste e frustrada. 

Assim, comecei a ver que, na minha percepção, eles não tinham amor próprio. A coisa mais 
colorida que rolava lá era televisão. Todas as casinhas ali completamente rústicas, mas com 
aquela puta antena. Paupérrimos, mas com a antena. Eu também comecei a perceber uma 
coisa: a maioria dessas pessoas tem sua origem na roça, quando não são expulsas do centro 
urbano. É o povo que é expulso do campo que vai morar em favela. Aí, eles simplesmente 
não sabem como ser urbanos. Não sabem o que é isso. Para eles, ser urbano é consumir. 

Então, eu fui com essa vontade de resgatar, de que fizessem um resgate de sua cultura original. 
Comecei a perguntar, e pergunto até hoje: “Lembra de alguma coisa lá da casa da sua avó? 
Lembra de uma coisa que você gostava de fazer quando era criança?”. E as coisas vão fluindo.
No fim, quando fui para Gwangju, para uma bienal na Coreia, eu pedi para os participantes 
pensarem na primeira imagem que vinha na cabeça quando pensassem no Brasil. É essa a 
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tarefa, mas a gente também pode adequar para uma coisa ou outra. Posso adequar o assunto.
Mas, em princípio, era isso: recuperar a cultura das pessoas para elas aprenderem a 
ser um novo tipo de urbano. Um urbano que só elas seriam, porque acabaram de vir 
da roça. E é muito legal porque, por exemplo, apareceu muito carro de boi, esse tipo 
de coisa. Muito bonitinho.

Sur • No caso do projeto Dando Bandeira, realizado em parceria com o artista Bruno O., 
qual foi o objetivo em rememorar e retratar mulheres de relevância histórica  na defesa dos 
direitos humanos na América Latina, sejam elas falecidas ou vivas?

MN • O Dando Bandeira é um projeto2 que a gente fez, mas é muito mais uma ideia do 
Bruno [Bruno O., artista visual e colaborador do JAMAC]. É aquilo: a gente não pode 
deixar a nossa memória se esburacar e ficar cheia de falhas. Precisamos ficar reafirmando 
essas mulheres todas. O objetivo de rememorar é esse, não esquecer jamais que essas pessoas 
foram agredidas, ou são agredidas, a todo o tempo, e que essas pessoas somos nós. 

Com isso aí eu já dou um passo maior nessa questão de direitos humanos, porque incluí 
figuras de maior visibilidade, digamos assim. Se bem que eu também já trabalhei com a 
figura do Che Guevara. Mas, desse tamanhão aí, foi uma ideia do Bruno.3 Ele resolveu 
trabalhar com as mulheres e já temos um monte lá.4

Sur • Você e o JAMAC participaram, em 2019, da mostra Somos Muit+s, na Pinacoteca de 
São Paulo, em parceria com o projeto Extramuros, que trabalha com pessoas em situação de 
rua e população trans. Qual é a importância de dialogar e atuar conjuntamente com outras 
instituições, quer sejam artistas ou espaços culturais, dentro e fora do Brasil?

MN • Acho super importante, porque a gente precisa reiterar uma certa rede de espaços 
disponíveis para esse tipo de assunto. Eu acho muito legal eu, no meu caso, invadir a 
Pinacoteca com aquele monte de pessoas em situação de rua, por exemplo. Acho super 
importante, porque a gente quer que ninguém mais more na rua. É importante que a gente 
ocupe esses espaços. Eu acho legal que eu esteja nesses lugares porque eu insiro tudo isso lá. 
Eu acho legal ter esse pezinho lá. A questão é justamente dar visibilidade. Dar visibilidade 
para essas instituições mais à margem – mas “à margem” entre aspas, né. 

E eu não trabalho só no terceiro mundo; eu trabalho nos enclaves do terceiro mundo 
dentro do primeiro. No primeiro trabalho que eu fiz na divisa do México com os Estados 
Unidos, eu estava trabalhando ali com uma comunidade de maquiladoras, diretamente na 
casa desse pessoal.5 E agora, no trabalho que a gente está fazendo em Oslo, na Noruega,6 
a nossa intenção é também atuar com imigrantes e resgate de memórias. Então, a gente 
busca a emancipação das pessoas, tentando promover isso.

Sur • Quais desafios você enxerga para a real universalização dos direitos à cultura e à cidade 
para que existam “espaços de liberdade em cada esquina”, nas suas palavras?
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MN • Pra começo de conversa, eu fui para a periferia porque achava que isso não existia 
lá – que lá faltava muito mais do que no Centro. Na verdade, agora já mudou bastante. Os 
espaços de liberdade lá na periferia são os terrenos de Umbanda, são outros – não aqueles 
que nós, brancos, da cidade, reconhecemos. 

Afinal, a cultura oficial está aí para defender a supremacia branca também. Mas eu acho o 
seguinte: a gente está em um retrocesso filho da puta agora com o Bolsonaro, estamos super 
ameaçados. Eu acredito firmemente que uma luta, que um dispêndio de energia nessa causa 
super vale a pena. Eu fiz isso a minha vida inteira. É disso que se trata, do direito à cultura que é o 
direito de você ser o que você é. Você não precisa se esforçar para ser outra coisa. É você ser. É isso.

O Mauro, que era militante da área da saúde, começou a soltar umas filipetas que diziam: 
“Precisamos fazer uma reunião para discutir o hospital, que precisamos trazer para cá, e o centro 
cultural”. Ele virou, então, um militante da cultura. Num evento em que estivemos juntos, ele 
disse: “Eu quero dizer uma coisa para vocês: o meu desenvolvimento cultural se deu no ambiente 
do Candomblé”. Quando ele falou isso, eu quase beijei os pés dele e pensei: “missão cumprida”. 

Entrevista conduzida por Renato Barreto em julho de 2020.

•  •  • 

Mônica Nador e duas criações 
do JAMAC, na parede ao fundo 
e na camiseta, feitas a partir 
da técnica do estêncil. 
Foto: Gustavo Malheiros.
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ARTEENTREVISTA COM MÔNICA NADOR

1 • Eckhart de Hochheim, O.P. (Tambach, Turíngia, 

1260 – Colonia, 1328), mais conhecido como 

Mestre Eckhart, teólogo, filósofo e místico alemão. 

2 • “[...] A instalação é um exercício de visibilidade 

e memória dessas mulheres, e tem o objetivo de 

reconhecer presenças excluídas de uma gramática 

colonial que constitui imagens supostamente 

neutras e universalizantes do mundo, mas que é 

apenas vinculada à construção de monumentos 

brancos, masculinos, cisgêneros, heterossexuais e 

hegemônicos.” “Mônica Nador,” 21ª Bienal de Arte 

Contemporânea Sesc_Videobrasil, 2019, acesso em 

31 de julho de 2020, http://bienalsescvideobrasil.

org.br/artista/monica-nador.

3 • Cada bandeira tinha 6 metros de altura 

por 1,33 de largura. Elas ficaram expostas nas 

rampas internas do prédio do Sesc 24 de Maio, 

no Centro de São Paulo.  

4 • Débora Silva Maria (ativista e fundadora do 

movimento Mães de Maio); Marielle Franco 

(socióloga e vereadora; assassinada em 2018); 

Renata Carvalho (atriz e transpóloga, em suas 

próprias palavras); Cláudia Celeste (atriz e primeira 

travesti a atuar em telenovela; falecida em 2018); 

Conceição Evaristo (escritora); Carolina Maria de 

Jesus (escritora, falecida em 1977); Zuca Fonseca 

(psicóloga e colaboradora do JAMAC); Margarida 

Alves (sindicalista); Maria da Penha (farmacêutica 

e ativista pelos direitos das mulheres); Nise da 

Silveira (médica psiquiatra; falecida em 1999); Joênia 

Wapichana (advogada e deputada federal indígena); 

e Nilce de Souza Magalhães (ativista do Movimento 

dos Atingidos por Barragens; assassinada em 2016).

5 • Insite 2000, San Diego (Estados Unidos) e 

Tijuana (México).

6 • “Another Grammar for Oslo,” osloBIENNALEN, 

2019, acesso em 31 de julho de 2020, https://

oslobiennalen.no/participant/monica-nador/. 

NOTAS

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”
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COSTURANDO LUTAS,
NARRATIVAS E MEMÓRIA

ROSA BORRÁS 
México

BORDADORAS EN RESISTENCIA
E BORDADEIRAS DE COYHAIQUE
Chile 

MÔNICA NADOR E JAMAC
Brasil
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Fiamos histórias quando as contamos.

O fio está no cerne da civilização,

no toque que sentimos todos os dias 
em nossas peles,

nos afazeres de qualquer 
comunidade há o fio,

há tessitura,

há história.

Costuramos saberes.

Mas que linhas são essas?

A quem pertencem?

Por onde começam?

É preciso ativar a tessitura do sensível,

do feminino,

do oculto

para compreender o ato de bordar 
como um ato político

.
As mãos que bordaram essa história 

tinham suas bocas caladas.

O penetrar da agulha na pele do tecido

um ato de comunicação,

fusão de entre-mundos.

A agulha frequenta outras dimensões 
para poder criar.

Gerar narrativas.

Cruza o espaço invisível 
para que seja visível.

As duas faces de um mesmo tecido,

os dois lados de uma só história.

Tudo que tem frente, tem verso.

Síntese de compreensão.

 (Maria Catarina Duncan)
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ARTE

Para esta seção de Peças Artísticas, a Sur 30 apresenta obras e projetos diretamente 
relacionados a narrativas de defensoras e defensores de direitos humanos. Através 
de um elemento que, simbolicamente, relaciona os eixos temáticos desta edição: 
celebração e proteção por meio da costura e tessitura de diferentes narrativas, 
perspectivas e subjetividades. 

GALERIA
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ROSA BORRÁS

Cobertor de Rosa Borrás, parte do projeto “Navegando Risco, Gerenciando Segurança e 

Recebendo Apoio”, da University of York, Inglaterra. Fotos: Alice Nah.
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ARTEROSA BORRÁS

A peça foi costurada com pedaços de tecidos doados por ativistas de direitos humanos e bordadas 

com versos de poemas criados por Juliana Mensah. 
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Detalhe do cobertor com as seguintes inscrições: “Putas y lesbianas porque nos da la gana” (Putas 

e lésbicas porque queremos) e “Sometimes you put your life at risk because you believe that no one 

should have to remain silent” (Às vezes você coloca sua vida em risco por acreditar que ninguém 

deveria permanecer em silêncio).
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ARTEROSA BORRÁS

Detalhe do cobertor com a seguinte inscrição: “If we give in to risk, we cannot accomplish anything” 

(Se cedermos ao risco, não conseguimos conquistar nada). 
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Detalhe do cobertor com as seguintes inscrições: “Hope always” (Esperança sempre) e 

“Ayotzinapa” (local onde ocorreu o Massacre de Iguala, em 26 de setembro de 2014, marcado pelo 

desaparecimento de 43 alunos). 
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ARTEROSA BORRÁS

Rosa Borrás criou o cobertor a partir de módulos quadrados de tecidos variados, costurando e 

bordando à mão todas as sobras e pedaços de tecido juntamente com os poemas, unindo todas as 

partes, ao final, com a máquina de costura.
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BORDADORAS EN RESISTENCIA 
E BORDADEIRAS DE COYHAIQUE 

Arpilleras de grupos de mulheres chilenas em trabalhos de criação e narração coletivas. Fotos: 
acervo dos projetos.
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ARTEBORDADORAS EN RESISTENCIA E BORDADEIRAS DE COYHAIQUE

BORDADORAS DE COYHAIQUE 

Arpillera da memória, lembrando que a 2.ª delegacia de Puerto Aysen foi lugar de execuções e 

torturas na ditadura e também no período democrático tem sido local envolvido em violações de 

direitos humanos. 
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BORDADORAS DE COYHAIQUE 

Arpillera “Nuestras cuerpas, primer territorio de lucha” (Nossas corpas, primeiro território de luta) 

bordada em Coyhaique, 2018. 
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ARTEBORDADORAS EN RESISTENCIA E BORDADEIRAS DE COYHAIQUE

BORDADORAS DE COYHAIQUE 

Bordando coletivamente em Puerto Cisnes, no encontro organizado por jovens da comunidade, 

diante da ameaça extrativista, no verão de 2017. 
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BORDADORAS DE COYHAIQUE 

Arpillera pela defesa do Rio Cisnes. 
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BORDADORAS EN RESISTENCIA 

Bordadeira chilena durante a oficina “Mulheres em resistência” no Centro cultural Gabriela Mistral 

(GAM), fevereiro de 2020.
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BORDADORAS EN RESISTENCIA 

Grupo de bordadeiras exibindo suas arpilleras no final da oficina “Mulheres em resistência” no 

Centro cultural Gabriela Mistral (GAM), fevereiro de 2020.
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ARTEBORDADORAS EN RESISTENCIA E BORDADEIRAS DE COYHAIQUE

BORDADORAS EN RESISTENCIA 

Bordado que compõe a faixa de tecido com a arpillera “Bordadeiras em Resistência”.  
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ARTEBORDADORAS EN RESISTENCIA E BORDADEIRAS DE COYHAIQUE

BORDADORAS EN RESISTENCIA 

Bordadeiras com a faixa arpillera “Bordadeiras em Resistência” durante a marcha de 8 de 
março de 2020 em Santiago do Chile.

189



COSTURANDO LUTAS, NARRATIVAS E MEMÓRIA

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

Antes: Uma das casas que participaram do projeto Paredes Pinturas, no Jardim Santo André (2008). 

Foto: Jerônimo Vilhena.

MÔNICA NADOR E JAMAC

Registros de projetos e exposições da artista e do Jardim Miriam Arte Clube.
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ARTEMÔNICA NADOR E JAMAC

Depois: a fachada da mesma casa após a intervenção artística (2008). 

Foto: Jerônimo Vilhena.
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Peças em tecido da instalação Dando Bandeira estampadas com os rostos de Marielle Franco 

e Nise da Silveira, entre outros. As bandeiras integraram as obras da 21ª Bienal de Arte 

Contemporânea Sesc Videobrasil, no Sesc 24 de Maio (2019). Foto: Everton Ballardin.
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ARTEMÔNICA NADOR E JAMAC

Painel em tecido desenvolvido em parceria entre o JAMAC e a Ação Educativa Extramuros, do 

Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca, como parte da exposição Somos Muitxs (2019). As 

estampas foram criadas por pessoas em situação de rua e pessoas que vivem em abrigos, 

atendidas por projetos sociais localizados no entorno do museu, em oficinas de desenho 

e xilogravura. Depois, os desenhos foram transferidos pela equipe do JAMAC, através da 

técnica do estêncil, para os tecidos, costurados, ao final, por Carol Elizabeth R. Martínez  

(@victoriaconfeccoes), de origem chilena, que colaborou no projeto. Foto: Renato Barreto.
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“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”
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Declaração sobre o direito e a responsabilidade de 
indivíduos, grupos e órgãos da sociedade de promover 
e proteger os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais reconhecidos universalmente.

Adotada por consenso 
pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas

Data da adoção 
da Declaração

Seja uma defensora ou um defensor dos direitos humanos! 
Todas as pessoas têm o direito, e a responsabilidade, de 
promover e defender os direitos humanos

Fazer circular informações sobre a Declaração 
sobre defensoras e defensores dos direitos 
humanos

Contribuir para o reconhecimento do trabalho 
de defensoras e defensores dos direitos humanos 

Apoiar as organizações que auxiliam e protegem 
defensoras e defensores dos direitos humanos 

Agir por defensoras e defensores em risco

A Declaração 
baseia-se, consolida e 
re�ete o direito 
internacional 
vinculativo relevante 
para a promoção, 
proteção e defesa dos 
direitos humanos. 

dos direitos humanos
09.12.1998

Homens e mulheres comuns que atuam pelo respeito aos direitos 
humanos, entre os quais, liberdade de expressão, direitos das mulheres, dos 
povos indígenas ou das pessoas gays, lésbicas, transgêneras e intersexuais. 

Podem agir sozinhos ou em organizações.

QUEM SÃO AS DEFENSORAS E OS DEFENSORES?

COMO VOCÊ PODE APOIAR AS
DEFENSORAS E OS DEFENSORES
DOS DIREITOS HUMANOS?

QUAL É O
STATUS DA
DECLARAÇÃO?

C

B

A

D

DECLARAÇÃO SOBRE
DEFENSORAS E DEFENSORES
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Defensores/as 
familiares ou ONGs 
enviam informações 
ao Relator Especial

O Relator Especial 
veri�ca as informações

O Relator Especial envia 
uma carta de alegações 
ou um apelo urgente ao 
Estado, se as informações 
estiverem corretas

O Relator Especial 
acompanha e continua 
a monitorar a situação 
identi�cada na 
comunicação

6

5

Como funciona o sistema
de reclamações individuais?

1

32

4

O Estado recebe a carta do 
Relator Especial. O Estado 
tem 60 dias para responder

A comunicação é 
publicada nos relatórios 
regulares apresentados 
pelo Relator Especial às 
Nações Unidas. Um 
comunicado de imprensa 
também pode ser emitido 
pelo Relator Especial
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2015 Publicação de um relatório sobre a 
situação global de defensoras e defensores dos 
direitos humanos, com base em 7 consultas 
regionais com mais de 500 participantes de 
110 países 

2006 Primeiro relatório 
apresentando a situação país por país

2016 (outubro) Publicação de 
relatório sobre defensoras e defensores 
dos diretos humanos ambientais

2001 Primeiro país visitado: Colômbia

2011 Publicação de comentário sobre
a Declaração da ONU sobre defensoras
e defensores dos direitos humanos 

2013 Publicação de um relatório
sobre os elementos que garantem um
ambiente seguro e propício para defensoras
e defensores dos direitos humanos 

do mandato da
ONU sobre a situação de
defensoras e defensores
dos direitos humanos

9 DATAS-CHAVE 

MARGARET SEKAGGYA 

 

MICHEL FORST

O mandato estabelecido em 2000 pelas 
Nações Unidas para ajudar a 
implementar a Declaração das Nações 
Unidas de 1998 sobre defensoras e 
defensores dos direitos humanos. Três 
especialistas independentes foram 
nomeados como titulares de mandatos.

2000 Nomeada pelas Nações Unidas

2008 Nomeada pelas Nações Unidas

2014 Nomeado pelas Nações Unidas

HINA JILANI
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Desenvolver uma abordagem 
baseada em direitos, capacitar 
defensoras e defensores e 
aumentar a capacidade e a 
responsabilidade dos 
responsáveis por sua proteção

 Reconhecer a diversidade das defensoras e
dos defensores; essas pessoas vêm de diferentes 
origens, culturas e sistemas de crenças

Garantir a 
participação ativa 
de defensoras e 
defensores em 
todos os estágios 
das estratégias de 
proteção 

Garantir que as medidas de proteção 
sejam �exíveis e adaptáveis 

para proteger
defensoras e
defensores de
direitos humanos

PRINCÍPIOS
SETE

76

5

32

4
Reconhecer as 
interconexões entre 
defensoras e defensores. 
Grupos, organizações, 
comunidades e 
familiares compartilham 
seus riscos

Focar a "segurança 
holística" das 
defensoras e dos 
defensores, em 
particular sua 
segurança física, 
segurança digital e 
bem-estar psicossocial 

1

Integrar uma 
perspectiva de 
gênero e adotar 
uma abordagem 
interseccional
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JuntasEJuntos
NósDefendemos

Mulheres de todo o mundo lutam para que 
os DIREITOS HUMANOS possam ser 
uma realidade para todas as pessoas!

Muitas vezes, seu trabalho 
desa�a as pessoas no poder 
e suas ideias sobre as 
mulheres e como elas 
devem se comportar

Como resultado, elas 
são chamadas de "mães 
ruins", "terroristas" ou 
"bruxas"

Muitas delas são 
atacadas e até mortas!

Vamos exigir que as 
lideranças mundiais 
reconheçam e protejam 
as mulheres defensoras...

… e juntos defendemos 
nossos direitos!

Todo mundo perde 
quando isso acontece: a 
própria democracia �ca 
ameaçada

JUNTAS E JUNTOS NÓS DEFENDEMOS 
OS DIREITOS HUMANOS

Os dados aqui apresentados foram retirados do último relatório de Michel Forst, ex-Relator Especial da ONU para 
a situação de defensoras e defensores de direitos humanos (2014-2020), e inspirados nos infográ�cos da mesma 
publicação, os quais foram elaborados para tornar mais acessíveis e visualmente instigantes informações a respeito 
da declaração sobre defensoras e defensores e do funcionamento do mandato. O relatório está disponível na íntegra 
em:  www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/�les/V-ES-0527.pdf.  Para mais informações: 
https://www.protecting-defenders.org/.

Você pode encontrá-las perto de 
casa, atuando diariamente

Elas são pessoas comuns fazendo 
coisas extraordinárias!
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PERIFACONNECTION: 
COMPARTILHANDO PROTAGONISMOS
Raull Santiago
Nina da Hora
Salvino Oliveira
Wesley Teixeira
Jefferson Barbosa

EM DEFESA DA TERRA
Erika González

VOZES
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PALAVRAS-CHAVE
Periferias | Juventude negra | Vozes | Potência 

RESUMO

Através da articulação PerifaConnection, cinco jovens brasileiros levantam sua voz pela 
defesa de direitos, reivindicam a potência do território periférico e têm se tornado um 
exemplo, tanto na disputa de narrativas sobre as periferias quanto na organização coletiva 
com protagonismo negro. 

PERIFACONNECTION:
COMPARTILHANDO PROTAGONISMOS

Raull Santiago • Nina da Hora • Salvino Oliveira •
Wesley Teixeira • Jefferson Barbosa

•   Outro modo de defender direitos humanos   •
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Me reduzir à sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi 
(“Amarelo”, Emicida)

É isso que nós do PerifaConnection queremos expressar quando afirmamos que nossa 
missão é disputar a narrativa sobre as periferias. A mídia brasileira ajudou a construir 
o imaginário a respeito das favelas e periferias como locais de violência e extrema 
miséria. Não são raros os casos de pessoas que só ouviram falar das favelas por meio do 
filme “Cidade de Deus” (2002). Nós do PerifaConnection queremos desconstruir esse 
imaginário. Mostrar para o mundo que nossas fragilidades socioeconômicas são apenas 
uma parte de um todo que, assim como em qualquer outra região do mundo, contém 
alegrias, tristezas, potências e muita esperança.
 
É importante celebrar nossas histórias: periféricas e negras. Uma das formas de celebração 
passa justamente por afirmar o que tem de bom em nós, enquanto corpos e territórios cheios 
de vida, de humanidade. Somos cinco jovens atravessados por experiências de retirantes, 
escravizados, aquilombados de diferentes modos, atravessados também pelo Candomblé e 
pelo Cristianismo, por Racionais MC’s e pelo Rappa.1

Todos os cinco integrantes partem de vivências anteriores, de pelo menos dez anos de atuação 
em outras frentes: Raull Santiago é uma das vozes mais ativas no midiativismo de periferia 
no Brasil; Nina da Hora trabalha com uma ferramenta essencial do nosso tempo que é a 
tecnologia; aproveitando toda a sua ancestralidade, Wesley Teixeira traz uma bagagem de 
mais de uma década de mobilização no território da Baixada Fluminense com a educação 
popular; Salvino Oliveira traz uma reflexão sobre o Público a partir da Academia; e Jefferson 
Barbosa costura tudo isso na produção de informação jornalística.

Quando dizemos “periferias” também estão aí incluídas as zonas rurais, os quilombos 
centenários, as aldeias indígenas que estão constantemente sob ataque e que, com as suas 
resistências, dão exemplo de organização coletiva e política. São múltiplas e muitas as 
periferias que existem no Brasil, com fortes conexões criadas entre elas.

PerifaConnection é um ponto de encontro, a reunião dessas vozes periféricas que, apesar 
de serem referência há várias gerações, agora têm mais possibilidades de evidenciar um 
protagonismo em todos os processos. Nossa rede é predominantemente jovem e negra, 
mas ela também parte de outras vivências periféricas, incluindo aquelas da Maré (Rio 
de Janeiro), do Capão Redondo (São Paulo), do Nordeste de Amaralina (Bahia) e do 
Alto Zé do Pinho (Pernambuco).

Compartilhar o protagonismo não significa um revezamento de visibilidade, mas o 
compartilhamento das nossas potências. Uma pajelança de diferentes narrativas, nas 
palavras do historiador Luiz Antônio Simas,2 que no PerifaConnection são reforçadas 
em diversos veículos de comunicação.3
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Ao pensar nas diferentes abordagens que a juventude negra periférica pode e já faz nas 
mídias, construímos em conjunto com organizações e ativistas ações que potencializam 
nosso impacto usando a tecnologia como uma grande aliada na comunicação e união de 
diferentes culturas. Nosso primeiro ciclo organizado do PerifaConnection está ocorrendo 
neste ano de 2020, quando demos início a uma produção de artigos semanais no jornal 
Folha de S.Paulo4 – inclusive convidando muitas vozes além de nós cinco; trazendo outros 
ativistas e comunicadores para esses “canhões midiáticos” hegemônicos para acordar a 
casa-grande de seus sonos injustos, como diz Conceição Evaristo.5

Além de estrear a primeira temporada do nosso podcast, também começamos a construção 
de um encontro para o ano de 2021 a partir da Conferência de Durban, no intuito de 
resgatar nossas conquistas e apresentar alguns desses legados para as novas gerações de 
pessoas ativistas negras e periféricas. Uma diáspora plural, rica de vida e com projeto 
de poder frente às injustiças. Acreditamos que processos de formação são cruciais para 
que as nossas narrativas sigam sendo construídas, como o LAB sobre meio ambiente e 
periferias, em parceria com o instituto Clima e Sociedade.

Debatemos entre nós e para o conjunto da sociedade questões relevantes que os nossos lugares 
afetivos, geográficos e políticos apresentam. Ocupamos espaços que historicamente nos 
foram negados, conectando uma rede e ecoando nossas vozes enquanto pessoas defensoras 
de direitos humanos, mesmo numa época em que tudo aponta para desumanidade.6

 
Quando pensamos no PerifaConnection, pensamos nessa articulação em redes que já se 
movimentam, mas nem sempre são vistas, já que tem sempre alguém colocando a mão 
em nossas bocas e querendo falar por nós. Possuímos a nossa própria voz e percorremos 
nossos próprios caminhos. 

Nosso compromisso é articular o fruto de anos de trabalho de construção da democracia, 
e o legado de militantes/heróis como Abdias Nascimento, Nilma Bentes,7 Mãe Beata 
de Yemanjá,8 Raoni Metuktire, Chico Mendes e a médica Jurema Werneck. Queremos 
metabolizar todo esse legado, articulando e fortalecendo cada vez mais as novas vozes, que 
não são inéditas, mas imprescindíveis. 

Temos certeza de que é preciso nos manter vivos e prezar por um modo de vida saudável. 
E de que esta preocupação não é apenas sobre nós, indivíduos, mas sobre quão coletivos 
nossos corpos são. 

Nossa experiência enquanto defensoras e defensores negros e periféricos está 
atravessada por esta premissa fundamental: estarmos vivos. Afinal, o que construímos 
são perspectivas de vida para outros jovens também poderem ocupar os espaços que 
desejam na construção de uma sociedade mais justa. Parte essencial de tudo isso é seguir 
ativos, pois muitos ativistas estão com suas saúdes físicas e mentais comprometidas 
pelos processos de lutas cotidianas.9 
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Por isso, quando propomos outros modos de defender e garantir direitos humanos a partir 
dos nossos lugares, estamos disputando narrativas e vidas. Imprescindíveis. 

Foto: PerifaConnection.

1 • Grupos musicais surgidos nas periferias de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente, 

e conhecidos por retratar a realidade de quem 

vive nas favelas e quebradas daqui. Entre suas 

músicas mais conhecidas estão “Diário de um 

detento” e “Minha alma”.

2 • Luiz Antônio Simas, “Da Costa Africana às 

Matas e Esquinas do Brasil: A Fé é Festa” (Curso, 

Livraria da Travessa, Rio de Janeiro, 14 de 

setembro de 2019). 

3 • No campo audiovisual, uma série será lançada 

em 2020. Anteriormente, participamos da revista 

CartaCapital e do podcast Mamilos. 

4 • “PerifaConnection,” Folha de S.Paulo, [s.d.], 

acesso em 8 de junho de 2020, https://www1.folha.

uol.com.br/colunas/perifaconnection/.
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5 • Davi de Castro, “‘Não Escrevemos para 

Adormecer os da Casa-grande, Pelo Contrário’, diz 

Conceição Evaristo sobre escritoras negras.” TV 

Brasil, 8 de junho de 2017, acesso em 8 de junho 

de 2020, https://tvbrasil.ebc.com.br/estacao-

plural/2017/06/nao-escrevemos-para-adormecer-

os-da-casa-grande-pelo-contrario-diz-conceicao.

6 • Existimos há pouco mais de um ano; em 2020 

fomos impactados pela pandemia do coronavírus 

e, numa articulação com a ONG Criola e o Instituto 

Marielle Franco, atendemos 20 mil famílias no 

combate à fome durante a quarentena.

7 • Fundadora do Centro de Estudos e Defesa do 

Negro do Pará (Cedenpa).

8 • Ialorixá do terreiro Ilê Omiojúàrô em Miguel 

Couto (Nova Iguaçu), importante liderança religiosa, 

militante pelo povo negro, pelas mulheres, pelos 

LGBTQs e contra a intolerância religiosa.

9 • Buscando fazer frente a isso, no próximo ano 

uma iniciativa coletiva nossa se voltará para acolher 

e promover estratégias de autocuidado/cura. Ana 

María Hernández Cárdenas e Nallely Guadalupe 

Tello Méndez, “O Autocuidado Como Estratégia 

Política,” Revista Sur no. 26 (dez. 2017), acesso em 

8 de junho de 2020, https://sur.conectas.org/o-

autocuidado-como-estrategia-politica/. 

RAULL SANTIAGO – Brasil

Raull Santiago integra o Coletivo Papo Reto, e a partir do Complexo do Alemão faz frente ao 
debate sobre drogas com um viés construtivo que ele costura também no #Movimentos, grupo 
de ativistas jovens e moradores de favelas que trabalham a questão das políticas de drogas sob 
uma perspectiva favelada. Além disso, é uma das principais vozes na denúncia de violações de 
direitos humanos no Brasil.

NINA DA HORA– Brasil

Nina da Hora trabalha principalmente com tecnologia para meninas e mulheres negras. De 
Duque de Caxias. Cientista da Computação pela PUC do Rio de Janeiro com ênfase em pesquisa 
computacional. 2018 Scholarship Apple WorldWide developers conference. Research Scholarship 
Youth Program Internet - CGI 2020. Criadora do Ogunhe Podcast (no qual resgata nomes 
importantes do continente africano que contribuíram para as ciências e para as tecnologias). 
Integrante do PerifaConnection.  Desenvolvedora de #Merepresenta #TretaAqui #Agoraeahora 
Voluntária no Pyladies.
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SALVINO OLIVEIRA – Brasil

Salvino Oliveira é gestor público e assessor de relações institucionais. Mora na favela da Cidade 
de Deus e lá atua na defesa dos direitos humanos. Além disso, foi coordenador do pré-vestibular 
comunitário +Nós, projeto que busca democratizar o acesso à educação superior no Brasil, e 
cofundador do Projeto Manivela, iniciativa que busca ser propulsora de mudanças em favelas e 
subúrbios. Atualmente trabalha como assessor na Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

WESLEY TEIXEIRA – Brasil

Wesley Teixeira mora no Morro de Sapo e articula o movimento de bairros Movimenta Caxias e 
é militante do Movimento Negro Unificado (MNU). Começou a militância aos 12 anos no Grêmio 
estudantil do C.E. Irineu Marinho. Foi coordenador da união dos estudantes da cidade e é um 
dos fundadores do coletivo RUA, criado após as manifestações de junho de 2013. É integrante do 
coletivo Voz da Baixada e coordena o pré-vestibular comunitário +Nós. Evangélico desde a infância, 
Wesley articula sua fé com as questões sociais através de sua igreja, na Frente de Evangélicos pelo 
Estado Democrático de Direitos.

JEFFERSON BARBOSA – Brasil

Jefferson Barbosa é jornalista, integrante do PerifaConnection e do coletivo de mídia livre Voz da 
Baixada. Morador de Caxias, na Baixada Fluminense, atua como defensor de direitos humanos a 
partir da mídia e como articulador nos campos de afrobrasilidades, juventudes e periferias. Integra 
também o Coletivo Nuvem Negra e a Coalizão Negra por Direitos. Como repórter escreve para 
veículos como Folha de S.Paulo, NEXO e Globo.

contato: ojeffersonsantos@gmail.com

Recebido em maio de 2020.
Original em português.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”
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EM DEFESA DA TERRA

Erika González

•   O projeto de um documentário sobre mulheres defensoras   •

1 • Introdução

O próximo ano de 2021 marcará os cinquenta anos da publicação de As Veias Abertas da 
América Latina e cinco anos da morte de seu autor, Eduardo Galeano. Como tributo e com 
o propósito de responder à pergunta de por que a América Latina continua sangrando, 
decidimos fazer um documentário que será protagonizado pelas histórias de luta e resistência 
de cinco mulheres da região latino-americana.

“Em Defesa da Terra”, título ainda provisório, é o projeto de um documentário, que será 
protagonizado por cinco mulheres defensoras do meio ambiente que hoje enfrentam 
grandes empresas extrativistas (hidrelétricas, mega mineradoras ou construtoras de rodovias 
no meio da floresta) e até mesmo seus próprios governos para defender os recursos naturais. 
Isso ocorre numa das regiões mais perigosas do mundo para ativistas, especialmente para 
quem defende a terra e o meio ambiente.1

As defensoras do documentário mostram até que ponto suas lutas são intensas, pois 
enfrentam um modelo econômico baseado na desigualdade, na militarização, no racismo e 
na cultura patriarcal. Em consequência, estão expostas a ataques físicos e verbais, ameaças 
de morte, criminalização, abuso sexual, tentativas de assassinato e feminicídio.

Embora sejam cinco pessoas que protagonizam o filme, elas poderiam ser cem ou mil e poderiam 
estar em diferentes regiões do Sul Global. Essas cinco mulheres, apesar de viverem em diferentes 
países, como Bolívia, Brasil, Colômbia, Honduras e Peru, representam a complexidade da luta 
pelo mesmo objetivo: defender a Terra, os bens naturais e os direitos de suas comunidades contra a 
espoliação e a repressão do extrativismo corporativo ilimitado, bem como de seus próprios Estados.
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As cinco líderes comunitárias recontam as estratégias ilícitas que as empresas extrativistas 
usam para se impor nos territórios ao deixarem claro seu caráter racista e patriarcal; e elas 
explicam, por outro lado, suas próprias estratégias para enfrentá-las.

Marqueza vive na floresta amazônica boliviana; Bertita está no interior hondurenho; Isabel, 
na cordilheira central da Colômbia; Carolina, na região super explorada de Minas Gerais, 
no Brasil; Máxima, nas montanhas do Peru. Apesar da distância entre essas mulheres, elas 
compartilham um objetivo comum: todas lideram a resistência junto com suas comunidades 
contra a extração abusiva de recursos naturais de suas terras.

A ideia original desse projeto é de Matthieu Lietaert, que, tendo feito The Brussels Business 
(2012), um documentário sobre o lobby empresarial nas instituições europeias, queria dar 
visibilidade e denunciar o poder e o abuso das grandes empresas, e como elas afetam as 
populações do Sul Global.

De minha parte, eu havia coordenado uma rede europeia de ONGs sediada em Bruxelas, 
chamada Grupo SUR, hoje convertida na Rede de advocacy UE-LAT, onde monitorávamos 
os impactos das relações entre a União Europeia e a América Latina e denunciávamos 
como elas eram assimétricas, baseadas principalmente no interesse comercial e no afã de 
abastecimento de matérias-primas da Europa.

Matthieu e eu, de Bruxelas e do nosso próprio campo de ação, víamos que, cinquenta anos 
depois da publicação do livro de Galeano, uma de suas principais afirmações continuava 
válida: “O subdesenvolvimento não é um estágio no caminho do desenvolvimento. O 
subdesenvolvimento é o resultado histórico do desenvolvimento alheio”.2

Por esse motivo, queremos mostrar, com o documentário, como o mal denominado 
“desenvolvimento” no Norte afeta as populações do Sul e a saúde do planeta, e como é 
importante resistir e agir nos níveis local, nacional e global.

Esse projeto pretende sensibilizar a cidadania global, podendo alcançar um público 
amplo. Seu alvo são os tomadores de decisão tanto latino-americanos quanto europeus, 
para pressioná-los a adotar políticas que não afetem ou violem os direitos humanos na 
América Latina. E também pressionar seus Estados para que participem, promovam 
e, no momento devido, ratifiquem o Tratado Vinculante sobre Empresas e Direitos 
Humanos, atualmente em negociação na ONU.3

2 • Os desafios do projeto - a questão do financiamento

Quando Matthieu me convidou para participar de seu projeto, vi nele uma ferramenta 
de sensibilização em massa e de grande utilidade para as organizações que trabalham 
com direitos humanos. Há um ano e meio, estamos trabalhando nesse projeto, que será 

210



VOZESERIKA GONZÁLEZ

• SUR 30 - v.17 n.30 • 209 - 212 | 2020

financiado principalmente por organizações da sociedade civil e que esperamos que cause 
um grande impacto nos meios de comunicação e divulgação.

Matthieu e eu optamos por financiar o documentário com contribuições de ONGs e outras 
organizações da sociedade civil porque queremos também destacar o trabalho que algumas 
organizações do Norte fazem para defender os recursos naturais e evitar violações dos direitos 
humanos no Sul. Queremos evidenciar que, embora o Norte Global seja responsável pelos 
impactos do extrativismo na região latino-americana, sua sociedade civil também contribui 
para a busca de soluções e a defesa dos bens naturais.

Não foi fácil encontrar o financiamento, mas, no total, quase quinze organizações, 
principalmente europeias, acreditaram nesse projeto e o cofinanciaram, o que significa 
que poderão usar o material para suas campanhas de comunicação e advocacy. De nossa 
parte, não queríamos coproduzir com uma televisão comercial, pois isso limitaria o uso do 
documentário por ONGs e concederia todos os direitos de uso e distribuição a uma rede 
televisiva. Ao trabalhar com direitos de copyleft, garantimos que as financiadoras possam 
fazer uso desse material em suas diferentes atividades sem ter de pedir ou pagar por licenças.

A crise de saúde da Covid-19 nos encontrou no meio de duas filmagens, entre Brasil 
e Honduras, e nos forçou a fazer uma pausa. Agora, no entanto, estamos mais do que 
nunca convencidos da importância de divulgar maciçamente os impactos negativos 
da indústria extrativa na América Latina. Enquanto as pessoas estavam confinadas em 
suas casas, alguns governos aproveitaram a oportunidade para outorgar concessões, e as 
empresas, especialmente as mineradoras, estão se promovendo como um agente econômico 
indispensável para reativar as economias na região.

“Em Defesa da Terra” tem previsão de lançamento para o outono de 2021 e esperamos 
que, além das organizações coprodutoras desse documentário, participem do projeto, 
em sua fase de divulgação, todas as organizações que trabalham sobre os mesmos temas, 
ou seja: justiça ambiental, mulheres defensoras do meio ambiente, alternativas ao 
desenvolvimento, soberania alimentar e muitas outras.

1 • “¿Enemigos del Estado? De Cómo Los 

Gobiernos y Las Empresas Silencian a Las 

Personas Defensoras”, Global Witness, 30 de 

julho de 2019, acesso em 24 de julho de 2020, 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/

environmental-activists/enemigos-del-estado/.

2 • Eduardo Galeano Las Venas Abiertas de América 

Latina (Tres Cantos, Espanha: Ed. Siglo XXI, 2016).

3 • O Tratado vinculante sobre empresas e 

direitos humanos atualmente em negociação 

na ONU será um instrumento internacional 

juridicamente vinculante que regulará as 
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Foto: Registro das filmagens de uma das defensoras (Brumadinho, MG).

ERIKA GONZÁLEZ – Colômbia

Erika González é bacharel em Jornalismo e feminista. Por cinco anos 
foi secretária executiva da rede europeia de ONGs Grupo SUR, sendo 
responsável pela implementação da estratégia de advocacy política 
da organização. Essa rede fundiu-se recentemente à Rede UE-LAT, 
que reúne agora quarenta ONGs, movimentos sociais europeus e 
organizações que promovem a solidariedade entre os povos da América 
Latina e da Europa.

Recebido em julho de 2020.
Original em espanhol. Traduzido por Pedro Maia Soares.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”

atividades das empresas transnacionais e outras 

empresas no que diz respeito aos direitos 

humanos. O Tratado visa estabelecer um marco 

internacional no qual as relações entre empresas 

e os direitos humanos sejam delimitadas e que 

se consiga preencher as lacunas regulatórias 

existentes e que levam a muitas das situações 

atuais de impunidade.
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PALAVRAS-CHAVE
Defensoras dos Direitos Humanos (DDHs) | Redes sociais | Assédio virtual | Risco | 

Interseccionalidade | Índia

RESUMO

Com base em dados de entrevistas originais, este artigo analisa o impacto das redes sociais 
sobre as defensoras dos direitos humanos (DDHs, ou Women Human Rights Defenders 
– WHRD, no original em inglês) indianas por meio da argumentação dos reais benefícios 
advindos das redes para a difusão do seu trabalho de advocacy, em contraposição à 
exposição às ameaças virtuais, as quais podem se traduzir em riscos off-line. O artigo 
também aborda o fato de as DDHs enfrentarem ameaças em razão de seu gênero, além 
de outros fatores, sendo crucial tratar o assunto tanto sob o prisma do gênero quanto da 
interseccionalidade. Em linhas gerais, o presente documento conclui que as redes sociais 
contribuem tanto positiva quanto negativamente para a luta das DDHs.

DOIS PASSOS À FRENTE,
UM PASSO ATRÁS

Ashvini Rae 

•   As redes sociais ajudam ou prejudicam   • 
as defensoras dos direitos humanos indianas?1
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1 • Introdução

Defensoras dos Direitos Humanos (DDHs) em todo o mundo promovem e defendem os 
direitos humanos por meio de seu ativismo. No entanto, muitas delas encontram-se sob a 
iminência de ameaças e abusos devido ao seu gênero, bem como outros fatores. Enquanto 
as redes sociais constituem um canal para que as DDHs tenham voz, elas também abrem 
portas para ameaças on-line, como o assédio virtual, podendo suscitar riscos off-line, como 
lesões corporais e outras violências.

Em 2019, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas declarou:

[As DDHs] estão constantemente sujeitas a assédios, agressões 
e ataques virtuais, incluindo ameaças de violência sexual, 
agressão verbal, provocação com base no gênero ou orientação 
sexual, vazamento de dados privados... e humilhação pública... 
O terrorismo e a difamação on-line que afetam as mulheres 
também podem motivar uma agressão física.2

O presente artigo explora o impacto das redes sociais sobre as DDHs indianas por intermédio 
de dados coletados em entrevistas3 conduzidas com cinco defensoras:

Defensora A – fundadora de uma ONG sobre mulheres, paz e segurança em Chennai 
Defensora B – fundadora de uma ONG de combate à violência contra mulheres e meninas 
em Chennai 
Defensora C – ativista independente dos direitos das mulheres baseada em Chennai 
Defensora D – fundadora de uma ONG de combate à violência contra mulheres e meninas 
em Kanpur 
Defensora E – jornalista e escritora baseada em Mumbai 

Os dados indicam que as DDHs podem usar as redes sociais para expandir, tornar público 
e organizar seu ativismo. Ainda, os dados mostram que, por outro lado, as DDHs são alvo 
de ameaças motivadas por misoginia e outras formas interseccionais de discriminação que 
imputam riscos no mundo real. Portanto, as redes sociais contribuem tanto positiva quanto 
negativamente para a luta da DDHs indianas.

2 • Quais são os principais benefícios das redes sociais para 
as DDHs?

Entre as defensoras entrevistadas, todas falaram sobre os benefícios do uso das redes sociais, 
principalmente o fato de as redes fomentarem a conexão com outras DDHs, a divulgação 
de seus trabalhos e a organização do ativismo de base.
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2.1 - Conectando as DDHs

As mídias sociais ajudam as defensoras dos direitos humanos a expandirem suas redes 
de conexão. De acordo com o relato da Defensora B, essas redes “possibilitam que mais 
mulheres se reúnam”, o que lhe permite “se conectar facilmente com... [outras DDHs] 
no território indiano”. A Defensora D corroborou esse dado ao afirmar que as redes 
sociais ajudaram sua ONG a “alcançar uma audiência muito mais ampla” e “compartilhar 
recursos e informações”. De forma similar, a Defensora A disse que sua ONG tem “quatro 
doadores... [e] aliados on-line”. As redes sociais constituem uma ferramenta útil para as 
DDHs, ajudando-as a se conectarem e encontrarem potenciais apoiadores. 

Ademais, conforme relatado pela Defensora D, “há um senso de solidariedade entre as mulheres 
e... ativistas” nas redes sociais. As experiências da Defensora B ratificam este fato: “[Eu escrevi] a 
minha própria história como uma sobrevivente de diversos tipos de violência... Contá-la me ajudou 
a ter um processo de cura de uma forma mais bonita”. A Defensora C relatou que, recentemente, 
fez uso das redes sociais para defender uma colega que estava sofrendo assédio virtual, uma 
amostra do “senso de solidariedade” descrito pela Defensora D. As redes sociais podem ajudar 
as DDHs a construírem uma comunidade e vivenciarem a solidariedade, embora também as 
deixem expostas a possíveis assédios virtuais semelhantes ao sofrido pela colega da Defensora C.

2.2 - Conseguindo publicidade

Outro benefício das redes sociais é que elas são uma ferramenta de suporte para tornar 
público o trabalho das DDHs e expandir o seu advocacy. Por exemplo, a Defensora C disse 
que consegue “chamar a atenção das partes interessadas [e] da mídia” por meio das redes 
sociais, especificamente do Facebook. A Defensora E também afirmou que “as redes sociais 
desempenharam um papel importante na amplificação da minha voz... [e] exercem uma 
função relevante na conquista de publicidade”, embora ela acredite que sejam “um espaço 
tóxico, por mais que amplifiquem a sua voz”.

2.3 - Promovendo o ativismo de base

As redes sociais também são facilitadoras para a organização do ativismo de base das 
DDHs, o qual tende a consumir bastante tempo e importa um custo elevado. A Defensora 
C, participante de diversas organizações e fóruns de direitos das mulheres, disse: “Estou 
lidando com muitas coisas... as redes sociais são uma ferramenta de suporte às minhas... 
atividades”. A Defensora D também informou que as redes sociais ajudaram sua ONG a 
“alcançar inúmeros indivíduos, convocar voluntários e fazer com que as pessoas se juntem 
a nós em… campanha[s]”. Tais relatos constituem uma amostra de como as redes sociais 
podem colaborar com o recrutamento e a mobilização de ativistas. 

No entanto, a Defensora A descreveu as redes sociais como “um modo auxiliar de mobilização” e 
disse que é o ativismo de base que cria a “mudança real”. Similarmente, como disse a Defensora 
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B, “o que você vê nas redes sociais é... uma fração diminuta do que está acontecendo em campo”. 
É “apenas mais uma rajada de vento nas velas do feminismo na Índia”. As redes sociais, portanto, 
ajudam a apoiar o ativismo de base, mas não devem ser vistas como substitutas.

3 • Quais são os principais riscos das redes sociais para as DDHs?

Embora as DDHs consigam obter benefícios das redes sociais, elas também enfrentam 
ameaças virtuais e riscos off-line que tendem a ser especificadamente relacionados a gênero 
e interseccionais por natureza.

3.1 - Ameaças virtuais

As redes sociais podem expor as DDHs a ameaças e assédio virtual. Conforme a Defensora 
C argumentou, “se você quer ameaçar uma mulher, o mundo virtual é um lugar bastante 
conveniente”. Da mesma forma, a Defensora D revelou que os assediadores se sentem 
“confortáveis pelo fato de... eles não estarem cara a cara”, assim como a Defensora B 
manifestou que os assediadores são “estimulados pelo fato de haver duas telas de computador 
entre eles”. Tais fatores, posto que as redes sociais “não têm freios e contrapesos” (Defensora 
E), imputa aos assediadores mais facilidade em atingir as defensoras dos direitos humanos.

Os abusos com o quais as DDHs indianas deparam-se “refletem a sociedade patriarcal em 
geral” (Defensora C). A título de exemplo, a Defensora E afirmou que passou por um 
episódio de “ódio misógino” on-line, incluindo ameaças de morte e estupro. Seus opositores 
também usaram a tecnologia de deepfake4 para editar seu rosto em um vídeo pornográfico, 
em um esforço para desacreditá-la. A Defensora B descreveu experiências semelhantes: “Eu 
sou assediada quase todos os dias... [e] recebo ameaças de morte e estupro”. As experiências 
das Defensoras E e B descortinam os casos de assédio virtual, intrinsecamente relacionados 
a gênero, sofridos pelas DDHs, cujo objetivo é intimidá-las por meio de ameaças à (ou, no 
caso do vídeo com técnicas de deepfake, da remoção da) sua autonomia sexual.

3.2 - Riscos Off-line

As ameaças virtuais enfrentadas pelas DDHs também podem se transformar em riscos fora 
do ambiente virtual. Por exemplo, Gauri Lankesh, jornalista e crítica voraz do nacionalismo 
hindu, foi morta a tiros na porta de sua casa em 2017. Ela foi descrita como “a jornalista 
indiana mais proeminente assassinada nos últimos anos”,5 o que representa um lembrete 
taxativo dos riscos que as DDHs encontram cotidianamente. Como a Defensora E apontou, 
existe “uma linha muito tênue que diferencia [ameaça] on-line e off-line”. Na mesma 
temática, a Defensora B narrou: “Eu acreditei ter me livrado de certos perseguidores... mas 
acontece que eles conseguem me acessar ainda mais facilmente [agora]”. O uso das redes 
sociais não apenas deixa as DDHs expostas a ameaças virtuais, mas também a riscos off-line 
que colocam em perigo a segurança física das defensoras.
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4 • Experiências distintas

Cada defensora dos direitos humanos vivencia ameaças e riscos de maneiras diferentes. Para 
além da misoginia, há outras formas de discriminação interseccional que talham o assédio 
virtual, tais como a islamofobia, o casteísmo e a discriminação contra a população LGBTQ+.

Por exemplo, a Defensora E enfrenta assédio virtual não apenas motivado por seu gênero, mas 
também devido à sua religião e ao seu posicionamento anti-hindu. Ela afirmou: “[assediadores] 
me chamam de ‘Jihadi Jane’6 ou... alegam que tudo o que faço é sobre a jihad 7”, uma combinação 
bem específica de misoginia e islamofobia. Ela ainda comentou: “Há mulheres na Índia que 
criticam o governo... mas se uma mulher muçulmana age da mesma forma, isso é visto como 
‘como ela ousa falar, como ela ousa questionar o governo, como ela ousa impor suas crenças 
sobre nós?’”. Conforme as experiências da Defensora E demonstram, devemos reconhecer as 
formas diferentes e interseccionais de discriminação enfrentadas por cada DDH.

Além da islamofobia, as DDHs indianas também passam por assédio virtual incitado pelo 
casteísmo. Podemos tomar como exemplo a ativista e escritora dalit8 Meena Kandasamy, “alvo 
de ameaças de ataques com ácido e coagida por meio de um estupro coletivo televisionado”9 
depois de publicar no Twitter sobre um festival de carne bovina realizado em Hyderabad. 
Citando um caso análogo, a ativista e advogada da Suprema Corte indiana, Kiruba Munusamy, 
enfrenta abusos virtuais misóginos e com base nas castas. Ela relatou que “quando você é dalit, 
mulher e de pele escura, muitos nem sequer se manifestam para levantar a voz por você”.10

Outra motivação para o assédio virtual ao qual as DDHs estão sujeitas é a orientação sexual, 
bem como a identidade de gênero. De acordo com um relatório, “[ativistas] que escreviam 
sobre questões LGBT informaram ter sofrido assédio de... grupos que acreditam ser a 
homossexualidade destruidora... da cultura indiana”.11 A campanha #StrongestTogether 
(#MaisForteJuntas) da Delta também destacou o assédio virtual direcionado à população 
LGBTQ+ indiana. Por exemplo, uma mulher revelou que lhe disseram por meio das redes 
sociais que “bissexuais... fariam sexo com qualquer um”. Outra mulher, em um relato, 
afirmou terem lhe dito que “você só precisa encontrar um homem de verdade” e “vai parar 
de gostar de mulheres quando me conhecer”. Já a uma mulher transgênera, perguntaram-
lhe se ela era “um cara feio ou uma moça feia”.12

Qualquer discussão sobre esse tema deve reconhecer que há DDHs sujeitas a riscos adicionais 
ou diferentes devido a formas interseccionais de discriminação. Isso posto, as experiências 
das DDHs não podem ser generalizadas. 

5 • Como as DDHs podem conciliar riscos e benefícios?

As redes sociais trazem novos riscos e benefícios para as defensoras dos direitos humanos, 
levantando uma questão de extrema relevância: como elas podem harmonizar essas forças opostas?

219



DOIS PASSOS À FRENTE, UM PASSO ATRÁS

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

A Defensora B manifestou que “quando se trabalha no universo feminista, todos os dias, 
você dá dois passos à frente e um passo atrás... portanto, no fundo, você apenas deseja o 
passo adiante”. Ela também disse, “se você tem paixão por algo, estará disposto a fazer 
sacrifícios pessoais enormes”. A Defensora D afirmou que as redes sociais podem “lhe causar 
prejuízos por seu trabalho de ativista”, porém “as recompensas superam os riscos”, o que 
corrobora o argumento de Alice Nah de que “a cultura relacionada ao exercício dos direitos 
humanos tende a enfatizar o autossacrifício”.13

Todas as Defensoras entrevistadas afirmaram ser importante que as DDHs pratiquem 
um autocuidado ativo. A Defensora D caracterizou as redes sociais como “exaustivas e ... 
incessantes”, enquanto a Defensora B as descreveu como “desgastantes”, motivo pelo qual 
as DDHs devem priorizar o autocuidado. A Defensora A argumentou que “como ativistas, 
todas nós temos o direito de estabelecer nossos limites on-line”. Já a Defensora C afirmou 
que permanecer em segurança em ambientes virtuais é fundamental, “não apenas para… 
[as DDHs], mas para todas as mulheres”. Outro caso semelhante é o da Defensora C, que 
relatou ter tomado medidas para fortalecer suas configurações de privacidade on-line, e o da 
Defensora E, que lê apenas as respostas de contas verificadas no Twitter. 

Algumas defensoras declararam que o assédio virtual tem um lado satisfatório. A Defensora 
D disse: “Eu gosto de ver isso [o assédio virtual] sob um aspecto positivo... significa que 
estou fazendo a diferença”. Já a Defensora B o descreveu como “um indicador.. de que você 
está no caminho certo, de que você está fazendo a diferença”. Conforme a Defensora E 
exprimiu: “Todas nós temos nossos dias ruins, mas, às vezes, você pode ignorá-los sabendo 
que... você conseguiu causar um impacto”.

Todavia, a disposição de uma DDH se promover nas redes sociais dependerá de suas 
experiências on-line. A Defensora E relatou que “muitas de minhas colegas deixaram 
as redes sociais... algumas de nós têm a sagacidade para lidar com isso, já outras não”. 
Enquanto a Defensora B interage ativamente com seus assediadores, a Defensora E os 
evita deliberadamente como medida de autocuidado, o que evidencia como cada DDH 
pode estipular limites diferentes.

Apesar dos riscos associados ao uso das redes sociais, muitas DDHs ainda utilizam essas 
ferramentas. Tal fato configura-se como um testemunho da dedicação dessas mulheres à 
defesa dos direitos humanos e uma prova da complexidade do relacionamento entre as 
defensoras e esses meios de comunicação e socialização.

6 • Conclusão

Em síntese, o presente artigo explorou as experiências das defensoras dos direitos 
humanos indianas nas redes sociais. Argumentou-se que estas últimas auxiliam as 
DDHs na difusão de seu ativismo, mas também as colocam diante de ameaças virtuais 
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e riscos off-line. Tais riscos são inerentes ao gênero e marcados por outras formas de 
discriminação às quais essas defensoras podem estar sujeitas (por exemplo, a islamofobia 
no caso da Defensora E), salientando-se a importância da adoção de uma abordagem 
interseccional e sensível à questão de gênero. Dessa forma, as redes sociais afetam tanto 
positiva quanto negativamente o trabalho das DDHs e, retomando a declaração da 
Defensora B, podem ser descritas como “dois passos à frente, um passo atrás”. 

1 • Nota ao leitor: Este artigo contém referências 

explícitas à violência contra mulheres e meninas, 

incluindo perseguição obsessiva (stalking), 

abuso sexual e estupro, bem como referências 

à islamofobia, casteísmo e discriminação contra 

a população LGBTQ+.

2 • “Situation Of Women Human Rights 

Defenders - Report Of The Special Rapporteur 

On The Situation Of Human Rights Defenders,” A/

HRC/40/60, Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, 10 de janeiro de 2019, acesso 

em 23 de junho de 2020, https://ap.ohchr.org/

documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/60.

3 • A coleta de dados ocorreu no formato de cinco 

entrevistas semiestruturadas e me possibilitou o 

entendimento das experiências vivenciadas pelas 

defensoras. Contudo, tais experiências não devem 

ser consideradas universais devido a limitações, 

tais como o fato de que apenas foi possível 

conduzir entrevistas na língua inglesa. Defensora 

A. Entrevista com A. M. Rae. 14 de março de 2019. 

WhatsApp; Defensora B. Entrevista com A. M. 

Rae. 16 de março de 2019. Skype; Defensora C. 

Entrevista com A. M. Rae. 25 de março de 2019. 

Skype; Defensora D. Entrevista com A. M. Rae. 4 de 

abril de 2019. Skype; e Defensora E. Entrevista com 

A. M. Rae. 15 de abril de 2019. WhatsApp.

4 • Softwares “deepfake” permitem aos usuários 

criar fotos ou vídeos falsos, porém convincentes.

5 • “Man Arrested For Indian Journalist Murder,” 

BBC News, 9 de março de 2018, acesso em 23 de 

junho de 2020, https://www.bbc.co.uk/news/world-

asia-india-43345449.

6 • “Jihadi Jane” é um comentário depreciativo que 

tenta sugerir que a Defensora E é uma terrorista 

ou jihadista. Trata-se de um comentário marcado 

pelo gênero e islamafóbico, já que nem uma 

mulher hindu tampouco um homem muçulmano 

seriam assim chamados.

7 • Termo habitualmente entendido como a 

guerra santa travada contra os inimigos da religião 

muçulmana. 

8 • Os dalits são os últimos na hierarquia do 

sistema de castas na Índia e geralmente objeto de 

casteísmo e discriminação.

9 • Japleen Pasricha, “‘Violence’ Online In India: 

Cybercrimes Against Women & Minorities On 

Social Media.” Feminism in India, 2020, acesso em 

23 de junho de 2020, https://feminisminindia.com/

wp-content/uploads/2016/05/FII_cyberbullying_

report_website.pdf.

10 • Mariya Salim. “Online Trolling Of Indian 

Women Is Only An Extension Of The Everyday 

Harassment They Face.” The Wire, 8 de julho de 

2018, acesso em 23 de junho de 2020, https://

thewire.in/women/online-troll ing-of-indian-

women-is-only-an-extension-of-the-everyday-

harassment-they-face. 

NOTAS

221

https://rb.gy/w4w8qt
https://rb.gy/w4w8qt
https://rb.gy/lbhdom
https://rb.gy/lbhdom
https://rb.gy/oimrbj
https://rb.gy/oimrbj
https://rb.gy/oimrbj
https://rb.gy/zg0wiz
https://rb.gy/zg0wiz
https://rb.gy/zg0wiz
https://rb.gy/zg0wiz


DOIS PASSOS À FRENTE, UM PASSO ATRÁS

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

ASHVINI RAE – Reino Unido

Ashvini Rae é formada em Política e Relações Internacionais pela 
Universidade de York em 2019. Ela é apaixonada pelos temas de 
desenvolvimento internacional e direitos humanos. Atualmente, Ashvini 
trabalha para um centro educacional filantrópico em Londres. Em seu 
tempo livre, atua como editora do blog sobre carreiras The Zig Zag, da 
organização Women in Foreign Policy.

Recebido em fevereiro de 2020. 
Original em inglês. Traduzido por Naiade Rufino.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”

11 • Ibid.

12 • “#StrongestTogether,” vídeo do YouTube, 

03:50, publicado por Delta App, 16 de maio de 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=jekNCM0zFao.

13 • Alice M. Nah e H. Dwyer Smith, “Gender, 

Intersectionality, and Security.” Human 

Rights Defender Hub Policy Brief 6, Centre 

for Applied Human Rights, University of York, 

2018, acesso em 23 de junho de 2020, https://

securityofdefendersproject.org/.

222

https://rb.gy/evszi8
https://rb.gy/rnipti
https://rb.gy/rnipti


• SUR 30 - v.17 n.30 • 223 - 234 | 2020

PALAVRAS-CHAVE
Autocuidado | Cuidado coletivo | Resiliência | Sustentabilidade | Desenvolvimento institucional

RESUMO

As defensoras e os defensores de direitos humanos (DDHs) ao redor do mundo relatam 
uma experiência comum de cerceamento do espaço para a oposição aos conglomerados 
opressivos de poder, seja nas mãos do governo ou do setor privado. Uma das estratégias 
de resistência desenvolvida por quem defende os direitos humanos para combater esses 
desafios é a prática do autocuidado. O autocuidado é um conceito abrangente que pode 
incluir uma ampla variedade de medidas que contribuem para o bem-estar e aumentam 
a resiliência. No entanto, para as defensoras e os defensores de direitos humanos que 
trabalham em organizações, o autocuidado é mais eficaz quando institucionalizado. Isso 
requer uma mudança de mentalidade do autocuidado para o cuidado coletivo. Este artigo 
discutirá a necessidade desta mudança e sugerirá algumas questões práticas possíveis para 
uma abordagem de cuidado coletivo no âmbito institucional.

DO AUTOCUIDADO
AO CUIDADO COLETIVO

Lisa Chamberlain

•   Resiliência organizacional e trabalho sustentável   • 
em direitos humanos
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1 • Introdução

Em um contexto internacional de crescente autoritarismo e cerceamento do espaço para oposição 
e dissidência, as pessoas que trabalham pela efetivação dos direitos humanos (chamados de 
defensoras e defensores de direitos humanos ou DDHs)1 enfrentam crescentes níveis de ameaças. 
Essas ameaças ocorrem de diversas formas, incluindo acesso restrito às informações, tentativas de 
desacreditar quem defende os direitos humanos, restrições de acesso a financiamento, repressão 
às atividades de livre manifestação, vigilância, intimidação e assédio, abuso do sistema jurídico 
por meio do uso de alegações infundadas de difamação (denominadas “ação judicial estratégica 
contra a participação pública”, que vêm da definição em inglês strategic lawsuit against public 
participation – SLAPP), criminalização, violência física e assassinatos.2 Para as mulheres defensoras 
de direitos humanos (MDDHs),3 as ameaças enfrentadas se manifestam de maneira mais ampla 
de modo significativo, especialmente devido a questões de gênero. Normalmente, isso ocorre 
porque as mulheres defensoras de direitos humanos são vistas como contestadoras das normas, 
tradições, percepções e estereótipos socioculturais sobre sua feminilidade, orientação sexual e 
papel e status das mulheres na sociedade. As defensoras de direitos humanos são, portanto, alvos 
tanto pelo que são (mulheres) quanto pelo que fazem (defesa dos direitos humanos).4

Além dessas ameaças, em grande medida externas, defensoras e defensores de direitos 
humanos também enfrentam normas nocivas dentro de suas comunidades, movimentos 
e organizações. Estereótipos e percepções perigosas permeiam o universo dos direitos 
humanos e sugerem que, para defender os direitos humanos “de verdade”, deve-se sacrificar 
tudo e se esforçar até a exaustão para promover uma causa maior. Em muitos lugares, a 
cultura do ativismo pode esperar, e até enaltecer, que uma defensora ou um defensor se 
coloque em risco.5 Essas pessoas trabalham longas horas, raramente tiram folga e ignoram a 
necessidade de cuidar de sua saúde e bem-estar. O autossacrifício é uma norma cultural e, 
como resultado, quem defende os direitos humanos enfrenta altos níveis de esgotamento.6

Não obstante, apesar dessas ameaças internas e externas, é amplamente reconhecido que 
defensoras e defensores de direitos humanos desempenham um papel fundamental na 
promoção da efetivação dos direitos humanos e, portanto, na promoção da democracia, 
do desenvolvimento sustentável e do Estado de Direito.7 Portanto, é extremamente 
importante garantir um ambiente seguro, saudável e adequado no qual lhes seja possível 
desempenhar seu trabalho. Este artigo examinará o autocuidado como uma estratégia para 
responder a essas ameaças: identificando o autocuidado como um ato político, enfatizando 
a necessidade de que o autocuidado seja institucionalizado ao se adotar uma abordagem 
de cuidado coletivo e discutindo os possíveis conteúdos de uma política organizacional de 
cuidado coletivo, bem como os recursos necessários para apoiá-la.

2 • O autocuidado

2.1 - O autocuidado como uma estratégia de resistência
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A resiliência é uma forma de proteção que consiste em se preparar para superar ameaças e 
traumas.8 A prática do autocuidado é uma das principais metodologias de construção de 
resiliência desenvolvidas por defensoras e defensores de direitos humanos, particularmente 
do movimento feminista.9 O autocuidado é uma estratégia de resistência que pode 
incluir uma ampla variedade de medidas que contribuem para o bem-estar e aumentam 
a resiliência. O autocuidado não é uma solução rápida, mas sim a criação de hábitos que 
aumentam a resiliência. Então, o que seria autocuidado?

As pessoas que defendem os direitos humanos ocupam uma posição dupla, na medida 
em que trabalham com vítimas de violações de direitos humanos e podem também 
ser vítimas de tais violações, o que gera altos níveis de trauma primário e secundário.10 
Nestas circunstâncias, um componente fundamental do autocuidado é o acesso ao apoio 
psicossocial.11 Outras características de um plano individual de autocuidado podem incluir: 
contar com sistemas de apoio de familiares e amigos, ter um sistema de crenças religiosas e 
espirituais, cuidados com a saúde por meio de sono, exercício e dieta, práticas de mindfulness 
(atenção plena) como meditação e yoga, o uso da arte, música ou natureza para facilitar o 
relaxamento e o bem-estar, gerenciar a relação com a tecnologia e estabelecer limites no 
tocante ao horário de trabalho.

Uma abordagem centrada no autocuidado convida defensoras e defensores de direitos humanos 
a refletirem se é verdade que o que precisa ser feito não pode esperar que se alimentem, 
durmam, descansem e se divirtam um pouco. Tal reflexão reconhece que, na busca por fazer 
mais, as pessoas que defendem os direitos humanos acabam física e emocionalmente exauridas, 
o que inibe a sua capacidade de realizar o trabalho de maneira eficaz.12

2.2 - O autocuidado como um ato político

A prática do autocuidado não é fácil de ser desenvolvida. Um dos principais desafios associados 
à prática do autocuidado é a culpa generalizada experenciada por defensoras e defensores de 
direitos humanos quando se trata do cuidado consigo mesmos. A ideia de “tirar uma folga” de 
lutas importantes é um conflito com o qual esses profissionais têm dificuldade de lidar. Este 
tipo de culpa é exacerbado entre defensoras e defensores de direitos humanos que prestam 
serviços de advocacia e assistência social. Para essas pessoas, o trauma “real” é aquele vivenciado 
por aqueles que são beneficiários de seu trabalho e, portanto, “quem somos nós para nos 
darmos ao luxo de fazer algo tão indulgente como ir ao cinema ou fazer uma aula de yoga”.

Ainda bem que o movimento feminista nos deu algumas ferramentas para nos afastarmos 
desse pensamento destrutivo e para termos uma compreensão do autocuidado como 
um ato político. Audre Lorde resumiu esta questão de modo notável da seguinte forma: 
“Cuidar de mim não é autoindulgência, é autopreservação, e isso é um ato de cunho 
político”. Usando esta lógica, o autocuidado não é um complemento ao trabalho de um 
defensor de direitos humanos, a ser exercido apenas quando houver tempo ou recursos, 
mas é considerado parte fundamental de seu próprio trabalho. Dito de outra forma, 
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nas palavras de Norma Wong, a“[f ]alta de autocuidado é uma forma de repressão. O 
autocuidado básico é uma interrupção da violência contra nós mesmos”.13

A Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Direitos Humanos (IM-Defensoras) é uma 
das pioneiras dessa abordagem, criada em 2010 com o objetivo de gerar alternativas para a 
proteção, autocuidado e segurança às mulheres em Honduras, na Guatemala, em El Salvador, 
no México e na Nicarágua. A IM-Defensoras adotou expressamente dois princípios feministas 
fundamentais como base de sua abordagem de autocuidado. O primeiro é que o que é de cunho 
pessoal é político. Este princípio enquadra as reflexões da organização sobre a importância das 
defensoras se verem como sujeitos políticos que fazem para si o que desejam para as outras – o 
que desencadeia perguntas reflexivas, tais como se elas gostariam que as pessoas que recebem 
atendimento tivessem as cargas de trabalho como as que elas têm.14 O segundo princípio é que 
a revolução não deve prescindir de prazer – motivado pela ativista anarquista Emma Goldman, 
famosa por ter dito: “Se eu não puder dançar, não quero fazer parte da sua revolução”. Entendido 
como um ato político e uma estratégia de resistência, o autocuidado pode, portanto, ser mais 
facilmente integrado ao trabalho de ser uma defensora ou um defensor de direitos humanos.

3 • Do autocuidado ao cuidado coletivo

A IM-Defensoras nos lembra que “o princípio do autocuidado está ligado à ideia de que 
sentimos emoções, não apenas porque somos humanos, mas também porque vivemos em 
uma comunidade e estamos constantemente nos relacionando com outras pessoas”.15 Um 
dos desafios da prática do autocuidado é que, mesmo que as pessoas que defendem os direitos 
humanos compreendam que ela faz parte de seu trabalho em si, realizá-la ainda possui 
consequências para a sua atividade. Isto é particularmente acentuado nas organizações não 
governamentais (ONGs). Se uma defensora ou um defensor que trabalha em uma ONG 
tira uma semana de folga para descansar e se recuperar, o trabalho com o qual a organização 
está ocupada não necessariamente para, o que significa que alguém da equipe precisará dar 
conta deste enquanto a defensora ou o defensor estiver de folga. Se não for gerenciado com 
atenção, isso tem o potencial de criar divisões dentro das organizações, já que pode dar a 
impressão de que algumas pessoas têm espaço para se dedicar ao autocuidado, enquanto 
outras não. Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio entre a prática individual de 
autocuidado e seu impacto na organização de maneira mais ampla.

Também é importante entender que o autocuidado traz benefícios para a organização como 
um todo. Uma defensora ou um defensor de direitos humanos que mantém uma prática de 
autocuidado provavelmente apresentará mais produtividade, inovação e colaboração. Além 
disso, a construção de resiliência por meio do autocuidado previne o esgotamento e, desta 
forma, aprimora a capacidade de uma organização de manter sua equipe.

Portanto, a prática do autocuidado individualmente tem consequências para outras pessoas 
em uma ONG tanto de maneiras positivas, quanto potencialmente negativas. Por essas 
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razões, é fundamental que mudemos a nossa concepção de autocuidado para a noção de 
cuidado coletivo. Para as defensoras e os defensores de direitos humanos que trabalham nas 
organizações, o cuidado coletivo é o autocuidado institucionalizado.

4 • Possíveis características de uma abordagem institucional 
de cuidado coletivo

É necessário prestar atenção a algumas considerações para que as ONGs adotem uma 
abordagem institucional com o objetivo de promover o cuidado coletivo. Para organizações 
que estão começando a adotar essa abordagem, é essencial que as pessoas em posições de 
liderança deem o exemplo. De forma consciente ou não, seguimos a conduta de quem 
está em postos mais altos do que nós mesmos em uma organização. Se a diretora ou o 
diretor de uma ONG prega o autocuidado, mas trabalha até a exaustão, a culpa associada 
ao autocuidado permanecerá, e a cultura institucional prejudicial sobre a ética do trabalho 
não mudará. Para que uma abordagem institucional seja realmente eficaz, também é 
necessário obter adesão no âmbito diretivo, para que os membros da diretoria não somente 
compreendam quaisquer mudanças orçamentais e na carga de trabalho necessárias para 
implementar o cuidado coletivo, mas se tornem, fundamentalmente, promotores da causa 
assegurando que a organização e seus membros se cuidem.16

Em segundo lugar, devemos reconhecer que a estrutura institucional pode afetar a capacidade 
de uma organização implementar o cuidado coletivo de diversas maneiras. Considere, por 
exemplo, uma organização composta principalmente por jovens, com apenas algumas 
pessoas mais experientes disponíveis para fornecer orientação e tomar decisões importantes. 
Esse tipo de estrutura de base piramidal alargada coloca um fardo muito maior em um 
número limitado de membros mais experientes, colocando-os em risco de esgotamento. 
O inverso também pode ser verdadeiro: se há majoritariamente profissionais seniores, mas 
apenas uma parcela de jovens que carregam o fardo de fazer todo o “trabalho braçal”, os 
últimos também podem se sentir mais constrangidos ao pedir folga, aumentando assim seu 
risco de esgotamento. Portanto, adotar uma estratégia de cuidado coletivo também envolve 
avaliar a estrutura organizacional, seja com o objetivo de alterá-la, ou pelo menos para 
entender como ela influencia a prática do cuidado coletivo.

Em terceiro lugar, um dos riscos de uma organização promover a prática do cuidado coletivo 
é que, como o autocuidado pode ser de difícil implementação, as defensoras e os defensores 
de direitos humanos acabem se julgando e/ou julgando os outros por não praticarem o 
autocuidado de modo “suficiente” ou “adequado”. Caso isso ocorra, o autocuidado se 
tornará apenas outra demanda em uma lista interminável de tarefas. Desta forma, deve-
se ter prudência para que a promoção do cuidado coletivo não exacerbe apenas a culpa 
existente. Mensagens organizacionais resolutas são importantes nesse sentido. As pessoas 
que defendem os direitos humanos devem ter a sensação de que uma prática de autocuidado 
é personalizada, um processo em evolução e algo que ninguém “realiza com perfeição”.
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É importante que a discussão sobre o cuidado coletivo não permaneça apenas como retórica, 
mas realmente se traduza em ação concreta. Uma maneira de começar sua implementação é 
por meio do desenvolvimento de uma política institucional escrita sobre os cuidados coletivos. 
A redação de políticas sinaliza o comprometimento e reconhecimento da necessidade de 
institucionalizar o autocuidado, bem como fornece uma plataforma para discussão dentro 
de uma organização. Além disso, apresenta uma oportunidade para concretizar a noção de 
que trabalhar de uma forma sustentável, que construa resiliência individual e institucional, 
é uma responsabilidade coletiva. Esse tipo de abordagem coletiva é importante porque o 
cuidado coletivo só funciona se houver comprometimento em toda a organização, pois sua 
implementação prática pode significar alterações na carga e nas condições de trabalho de 
todas e todos na organização, bem como em mudanças significativas na cultura institucional.

As sugestões a seguir são feitas com o objetivo de fornecer às organizações algumas 
ideias sobre o que poderia ser incluído em uma política de cuidado coletivo. Sua 
pertinência está sujeita ao contexto específico em diferentes países, dependendo de 
fatores como conjunturas econômicas, condições de segurança, contextos religiosos e 
culturais. Qualquer abordagem de cuidado coletivo institucional precisa ser adequada às 
necessidades de cada organização e de sua equipe. Não existe uma abordagem única. Se e 
como uma política de cuidado coletivo poderá ser implementada também dependerá de 
capacidade institucional, orçamento, liderança e cultura organizacional. Levando-se isso 
em consideração, essas ideias não pretendem de modo algum ser mandatórias, mas devem 
ser usadas como uma ferramenta por quem que advoga por uma abordagem de cuidado 
coletivo para promover sua implementação prática.

Uma das características mais importantes de uma abordagem de cuidado coletivo é a 
provisão de apoio psicossocial. Prover acesso a psicólogos, psiquiatras e/ou life coaches à 
equipe, de forma anônima e custeada pela organização, pode ajudar a resolver isso. É uma 
boa ideia apoiar iniciativas com foco na saúde física, como um complemento para atender 
às necessidades de saúde mental. Isso pode se dar na forma de auxiliar os membros da equipe 
a ter acesso a informações sobre que tipo de assistência médica pode lhes ser apropriado e 
para suas famílias, e contribuir para os custos de assistência médica sempre que possível. 
As organizações também devem pensar em maneiras com as quais podem contribuir 
proativamente para estilos de vida saudáveis – por exemplo, estabelecendo programas de 
bem-estar que possam colaborar para a matrícula em academias ou organizando seminários 
sobre temas como boa alimentação, meditação, yoga ou qualquer outra atividade que possa 
ser apropriada para o contexto em questão.

Prestar atenção à quantidade real de tempo que os membros da organização trabalham 
também é parte essencial do desenvolvimento de uma abordagem de cuidado coletivo. Isso 
pode ser difícil, pois as violações de direitos humanos não se limitam ao horário de trabalho, 
mas durante os períodos em que não existem emergências, práticas como definir um horário 
em que todos deixam o escritório (e instar uns aos outros a cumprir o mesmo) podem ser 
úteis. Garantir um intervalo para o almoço, de preferência em equipe, também aumenta a 
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produtividade e a criatividade e cria coesão de grupo dentro da organização. Pedir a quem 
integra a equipe que evite o envio de mensagens nos grupos de WhatsApp da organização 
(ou grupos de natureza semelhante, caso o WhatsApp não seja usado devido a questões 
segurança) fora do horário de trabalho, a menos que seja estritamente necessário, também 
pode ajudar a estimular o tempo livre de qualidade.

Também é essencial gerenciar as práticas de licença da organização. Defensoras e defensores 
de direitos humanos tendem a errar ao não tirar as licenças a que têm direito. Nestes casos, 
as pessoas em cargos gerenciais podem ter que incentivar pró-ativamente os membros 
da equipe a tirar licenças, ao invés de aguardar que os pedidos de licença sejam feitos. 
Novamente, é importante que as pessoas em posição de gestão deem o exemplo e tirem 
suas licenças. Além disso, se alguém da equipe estiver de férias, essa pessoa não deve fazer 
atividades como responder e-mails. Esse tipo de prática é comum nas organizações de 
direitos humanos e precisa ser ativamente desencorajado. Vale a pena considerar o uso de 
uma política de cuidado coletivo que incentive os membros da equipe a colocarem grupos 
de WhatsApp (ou equivalentes) da organização no modo silencioso durante a folga.

Uma ideia inovadora usada por algumas organizações é o conceito de “dia do travesseiro”. 
Estas ocasiões são usadas para contemplar aqueles dias em que você acorda e simplesmente 
não consegue se levantar da cama e ir trabalhar devido à fadiga intensa, trauma, depressão 
ou a uma série de outras razões possíveis. As organizações podem permitir que toda a equipe 
tenha um número definido de dias do travesseiro por ano. Ter essa flexibilidade redigida em 
uma política de cuidado coletivo reconhece que o trabalho realizado pelas defensoras e pelos 
defensores de direitos humanos é árduo e não será explorado.
 
Incentivar e viabilizar a retirada de licenças e um horário de trabalho razoável são parte 
importante de uma abordagem de cuidado coletivo. Mas sua implementação terá eficácia 
limitada caso as pessoas sintam que, do jeito que as coisas são, suas cargas de trabalho são tão 
grandes que mal conseguem respirar. Nestas circunstâncias, pedir que defensoras e defensores 
deixem o escritório às 17h ou não trabalhem aos finais de semana pode piorar as coisas. 
Sempre que for possível, como complemento ao ajuste no horário de trabalho, também é 
necessário monitorar e gerenciar a quantidade de trabalho. Declinar trabalho relacionado 
a direitos humanos, seja como indivíduo ou como organização, pode ser extremamente 
difícil quando estamos diante de pessoas que estão sofrendo, precisando de ajuda e não 
têm mais para quem recorrer. No entanto, algum tipo de sistema de regulação da carga de 
trabalho é absolutamente vital para evitar o esgotamento e colapso organizacional. Ademais, 
é importante que as decisões sobre o trabalho a ser assumido sejam tomadas coletivamente, 
pois isto alivia a carga sobre uma pessoa ao tomar as decisões difíceis de recusar.

A dinâmica organizacional sempre se esgueira de questões como carga e horário de trabalho. 
É importante que essas questões sejam discutidas da maneira mais aberta possível, pois 
a transparência ajudará a eliminar as percepções de que algumas categorias profissionais 
recebem tratamento preferencial. Dinâmicas sensíveis como gênero e criação de filhos 
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também precisam ser reconhecidas na determinação de como a carga de trabalho e a ética no 
trabalho são abordadas. Por exemplo, as mulheres que têm responsabilidade primária pela 
criação dos filhos podem precisar de uma folga adicional ou um horário de trabalho mais 
flexível. Da mesma forma, proporcionar a mesma flexibilidade aos homens pode incentivá-
los a desafiar as normas sociais tradicionais em relação à criação dos filhos.

Um recurso adicional de uma abordagem que incentiva o trabalho de maneira sustentável é 
a introdução de um programa sabático que permita que os membros da equipe tirem uma 
licença de um mês a um ano (de acordo com o que for possível na organização). O período 
sabático não se configura como férias, mas pode dar à companheira ou ao companheiro 
de equipe tempo para se recuperar de um momento particularmente estressante ou de um 
evento traumático. Este período também pode ser usado para que a pessoa se concentre em 
um tema específico de pesquisa ou na geração de ideias novas e criativas que oxigenem a 
organização. Cada vez mais, os sabáticos estão sendo utilizados pelas ONGs como forma 
de prevenir o esgotamento17 de quem elas empregam e como parte de uma estratégia mais 
ampla de recrutamento e manutenção de equipe. 

No entanto, é preciso ter cuidado para que, ao permitir que um membro da equipe tire 
um sabático, isso não aumente a pressão sobre quem segue trabalhando. Portanto, a carga 
de trabalho e a coordenação em torno dos sabáticos devem ser gerenciadas com muita 
atenção. Caso os recursos permitam, especialmente nos casos de um sabático mais longo, 
a organização pode considerar trazer alguém para cobrir as funções da pessoa no período 
enquanto ela estiver ausente. Além disso, critérios claros e transparentes devem ser usados 
para determinar quem, quando e sob quais circunstâncias sabáticos são permitidos. Não 
fazer isto pode resultar em percepções prejudiciais sobre favoritismo dentro da organização.

O próprio espaço físico de trabalho no qual defensoras e defensores de direitos humanos 
estão reunidos em um ambiente de escritório desempenhando suas funções é outro fator a 
ser considerado.18 Por exemplo, não faz muito sentido promover uma alimentação saudável 
se a cozinha comunitária não estiver equipada para possibilitar isso. Caso muitos membros 
da equipe estejam interessados em incluir o mindfulness (práticas de atenção plena) em seus 
planos individuais de autocuidado, uma política de cuidado coletivo pode favorecer isso, 
dedicando-se um local no escritório à meditação ou yoga. O escritório deve ser um lugar no 
qual todos no trabalho anseiam por estar, então a atenção a detalhes como cor da parede, 
plantas e obras de arte pode ser uma parte importante de um plano de cuidado coletivo. 
Além de gerar um benefício diário para os membros da equipe, um local de trabalho 
atraente também pode fazer parte de uma estratégia de recrutamento e manutenção da 
equipe (acabando por contribuir com o compartilhamento da carga de trabalho e ter um 
impacto direto nos níveis de fadiga e esgotamento).

Outra dimensão possível para uma política de cuidado coletivo é o apoio ao acesso a retiros e 
locais sagrados. Em alguns países, as pessoas que defendem os direitos humanos podem ter a 
sorte de contar com acesso a locais sagrados, como a Casa La Serena, administrada pela IM-
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Defensoras como parte de sua abrangente estratégia de amparo. O estabelecimento de lugares 
como este é um desenvolvimento bem-vindo, tendo em vista as difíceis condições nas quais 
as defensoras e os defensores de direitos humanos desempenham seu trabalho. Ele fornece um 
modelo a partir do qual outros movimentos, coalizões e organizações podem aprender.

5 • Financiando o cuidado coletivo

Algumas das questões frequentemente levantadas em relação ao autocuidado e cuidado 
coletivo são quanto eles custam, quanto tempo consomem e se essas limitações são 
proibitivas. A IM Defensoras contesta a ideia de que dinheiro ou tempo são uma limitação. 
A organização defende o foco no contato com a natureza, nos momentos de reflexão, 
nos exercícios respiratórios e no apoderamento e desfrute do corpo, que geralmente têm 
mais a ver com disposição do que com recursos econômicos.19 No entanto, embora no 
âmbito organizacional algumas das ideias discutidas anteriormente não custem nada 
(como almoçar juntos), outras podem requerer despesas financeiras significativas da 
organização (como acesso a apoio psicossocial ou contratação de pessoal temporário para 
dar apoio a quem se encontra em período sabático). Essas necessidades devem ser levadas 
em consideração no orçamento anual da organização e nas metas de captação de recursos. 
Concomitantemente, a comunidade de doadores tem a obrigação de apoiar iniciativas que 
promovam a prática do autocuidado e, em particular, sua institucionalização na forma 
de cuidado coletivo. Muitos doadores exigem que as organizações recipientes pensem 
na sustentabilidade de suas intervenções. A implementação de uma política de cuidado 
coletivo é uma resposta direta a essa preocupação.

6 • Conclusão

As defensoras e os defensores de direitos humanos realizam seu trabalho em um mundo 
que é cada vez mais hostil, além de atuarem em meio a uma cultura prejudicial de se 
esforçar até o limite. Conforme Brian Reich expressou – “[n]ós vamos nos matar tentando 
mudar o mundo”.20 Caso queiramos que o trabalho em direitos humanos continue, nós 
temos que prestar atenção a este aviso. Essas pessoas estão combatendo forças poderosas. A 
sustentabilidade é completamente essencial para que essa luta seja travada de modo efetivo. 
Portanto, vale a pena gastar tempo e energia explorando estratégias que criem resiliência.

O autocuidado emergiu como uma parte importante da construção de resiliência e é uma 
medida proativa que as pessoas que defendem os direitos humanos podem utilizar para lidar 
com a imensa pressão à qual estão submetidas e para se preparar para os tempos difíceis pela 
frente, bem como para recuperar um sentimento de alegria e satisfação em seu trabalho. 
No entanto, o autocuidado não é uma prática fácil de ser cultivada. Um de seus maiores 
obstáculos é a culpa. Enquadrar o autocuidado como um ato político que faz parte do 
trabalho de quem defende os direitos humanos é uma maneira útil para superar isso.
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Para defensoras e defensores de direitos humanos que trabalham em organizações, as práticas 
individuais de autocuidado são úteis, mas os melhores resultados são alcançados quando o 
autocuidado é institucionalizado, no que é referido aqui como uma abordagem de “cuidado 
coletivo”. Os possíveis elementos de uma política de assistência coletiva incluem: acesso 
ao apoio psicossocial; medidas que promovam a saúde física; gerenciamento prudente da 
carga e das horas de trabalho, particularmente por meio de práticas de licença e inovações, 
como períodos sabáticos e dias do travesseiro; a criação de um ambiente físico de trabalho 
favorável; e o apoio ao acesso a retiros e locais sagrados.

A implementação prática dessas medidas nem sempre é fácil. Deve-se prestar atenção à 
relevância da estrutura institucional e da cultura organizacional. Além disso, é fundamental 
a transparência no funcionamento desses mecanismos práticos e é necessária uma ampla 
adesão em todos os âmbitos de uma organização – e da comunidade de doadores. É 
importante ressaltar que não existe um modelo perfeito e uma abordagem de cuidado 
coletivo deve ser contextualizada, diferenciada e adequada à sua finalidade. Embora não 
sem desafios, vale a pena explorar o cuidado coletivo como um mecanismo de construção de 
resiliência. Para as defensoras e os defensores de direitos humanos, o cuidado coletivo pode 
fazer com que seu trabalho continue a ser possível e de uma maneira que provenha apoio e 
não esgotamento. Renovadas, nutridas e altivas, as pessoas que defendem os defensores de 
direitos humanos podem alcançar grandes feitos.

1 • Nota editorial: no original, a autora utiliza a sigla 

“HRD” (para human rights defender – defensoras 

e defensores de direitos humanos), assim como 

“WHRD” (para women human rights defenders – 

mulheres defensoras de direitos humanos) ao 

longo do texto. Em português, optamos por utilizar 

essas expressões por extenso para fins de clareza. 

2 • Ver, por exemplo, Report “Enemies of the State,” 

Global Witness, 30 de julho de 2019, acesso em 4 

de maio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/

campaigns/environmental-activists/enemies-state/; 

East and Horn of Africa Human Rights Defenders 

Project, “Networks for the Protection of Human 

Rights Defenders: Notes from the Field,” Journal of 

Human Rights Practice 5, no. 3 (2013): 522; Karen 

Bennet, Danna Ingleton, Alice Nah, e James Savage, 

“Critical Perspectives on the Security and Protection 

of Human Rights Defenders,” International Journal of 

Human Rights 19, no. 7 (2015): 887.

3 • As defensoras de direitos humanos são uma 

categoria de pessoas que defendem os direitos 

humanos que abrange tanto as defensoras que se 

identificam com o gênero feminino, como também 

qualquer defensor que trabalhe com questões de 

gênero ou pela defesa dos direitos das mulheres. 

Para mais informações ver “Report of the Study on 

the Situation of Women Human Rights Defenders in 

Africa,” African Commission on Human and People’ 

NOTAS

232

https://cutt.ly/WfFC8V1
https://cutt.ly/WfFC8V1


EXPERIÊNCIASLISA CHAMBERLAIN

• SUR 30 - v.17 n.30 • 223 - 234 | 2020

Rights, 2017, acesso em 4 de maio de 2020, http://

peacewomen.org/sites/default/files/report_of_the_

study_on_the_situation_of_women_human_rights_

defenders_in_africa.pdf.

4 • Inmaculada Barcia, “Our Right to Safety: Women 

Human Rights Defenders’ Holistic Approach to 

Protection.” Awid, março de 2014, acesso em 4 

de maio de 2020, https://www.awid.org/sites/

default/files/atoms/files/Our%20Right%20To%20

Safety_FINAL.pdf, p. 5, um relatório promovido 

pela organização Association for Women’s Rights 

in Development (AWID) como parte de suas 

atividades na coordenação do Grupo de Trabalho 

de Medidas Urgentes da Women Human Rights 

Defenders International Coalition para as mulheres 

defensoras de direitos humanos em risco.

5 • Jane Barry e Vahida Nainar, Insiste, Resiste, 

Persiste, Existe: Women Human Rights Defenders’ 

Security Strategies (Oakland: Urgent Action Fund for 

Women’s Human Rights, 2008): 29.

6 • Beth Kanter e Aliza Sherman, The Happy, Healthy 

Nonprofit: Strategies for Impact without Burnout (New 

Jersey: John Wiley & Sons, 2017): 7.

7 • Ver, por exemplo, o preâmbulo da resolução 

“273: Resolution on Extending the Scope of 

the Mandate of the Special Rapporteur on 

Human Rights Defenders in Africa,” ACHPR/

Res.273(LV)2014, African Commission on Human 

and Peoples’ Rights, 2014, acesso em 4 de 

maio de 2020, https://www.achpr.org/sessions/

resolutions?id=320, que reconhece “a importância 

do trabalho realizado pelos atores da sociedade 

civil, em especial das pessoas que defendem os 

direitos humanos que colaboram com o sistema 

africano de direitos humanos, para a promoção e 

proteção dos direitos humanos, da democracia e 

do Estado de Direito no continente africano”. Para 

mais informações, ver também Ulisses Terto Neto, 

Protecting Human Rights Defenders in Latin America: 

A Legal and Socio-Political Analysis of Brazil (London: 

Palgrave Macmillan, 2018): 33-38.

8 • Carlos Patiño Pereda, “Resilience in Times of 

Oppression,” Sur Journal no. 26 (dez. 2017), acesso 

em 4 de maio de 2020, https://sur.conectas.org/

en/resilience-in-times-of-repression/.

9 • Barcia, “Our Right to Safety,” 13. Para mais 

informações, ver também IM-Defensoras, “A 

Feminist Alternative for the Protection, Self-Care, 

and Safety of Women Human Rights Defenders in 

Mesoamerica,” Journal of Human Rights Practice 5, 

no. 3 (2013): 446.

10 • “Defending Human Rights: A Resource Book for 

Human Rights Defenders,” East and Horn of Africa 

Human Rights Defenders, 2nd ed., 2012, acesso em 

4 de maio de 2020, https://www.defenddefenders.

org/wp-content/uploads/2011/07/EHAHRPD_

Resource_book_ENG.pdf, 25-27.

11 • Barry e Nainar, Insiste, Resiste, Persiste, Existe, 84.

12 • Ana María Hernández Cárdenas e Nallely 

Guadalupe Tello Méndez, “Self-care as a Political 

Strategy,” Sur Journal no. 26 (dez. 2017): 174, 

acesso em 4 de maio de 2020, https://sur.conectas.

org/en/self-care-as-a-political-strategy/. 

13 • Kanter e Sherman, The Happy, Healthy 

Nonprofit, 6.

14 • Cárdenas e Méndez, “Self-care…,” 173.

15 • Ibid., 175. 

16 • Kanter e Sherman, The Happy, Healthy 

Nonprofit, 122.

17 • Ver Deborah S. Linnell e Tim Wolfred, 

“Creative Disruption: Sabbaticals for Capacity 

Building and Leadership Development in the 

Nonprofit Sector.” Third Sector New England and 

CompassPoint Nonprofit Services, 2009, acesso 

em 4 de maio de 2020, https://www.issuelab.org/

resources/8888/8888.pdf, a study commissioned 

by the Rasmuson Foundation.

18 • Ver Kanter e Sherman, The Happy, Healthy 

Nonprofit, 136-141.

19 • Cárdenas e Méndez, “Self-care…,” 175.

20 • Afirmação feita por Brian Reich, diretor 

da Hive, uma unidade especial de projetos do 

governo estadunidense para o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 

mencionada em Kanter e Sherman, The Happy, 

Healthy Nonprofit, 8.

233

https://cutt.ly/4fFVqyQ
https://cutt.ly/4fFVqyQ
https://cutt.ly/4fFVqyQ
https://cutt.ly/4fFVqyQ
https://cutt.ly/2fFVwFK
https://cutt.ly/2fFVwFK
https://cutt.ly/2fFVwFK
https://cutt.ly/kfFVypd
https://cutt.ly/kfFVypd
http://shorturl.at/ehxzV
http://shorturl.at/ehxzV
https://cutt.ly/zfFVpQx
https://cutt.ly/zfFVpQx
https://cutt.ly/zfFVpQx
http://shorturl.at/fuwyM
http://shorturl.at/fuwyM
https://cutt.ly/FfFVhr4
https://cutt.ly/FfFVhr4


DO AUTOCUIDADO AO CUIDADO COLETIVO

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

LISA CHAMBERLAIN – África do Sul

Lisa Chamberlain (bacharel em direito pela Universidade de Witwatersrand 
e mestre em direito pela Universidade de Michigan) é professora da 
Faculdade de Direito da Universidade de Witwatersrand, na África do 
Sul, e pesquisadora associada ao Southern Centre for Inequality Studies 
(Centro Meridional de Estudos sobre a Desigualdade, na tradução livre ao 
português) na mesma universidade. Chamberlain participou da equipe 
que dirigia o Centre for Applied Legal Studies (Centro de Estudos Jurídicos 
Aplicados, na tradução livre ao português), uma clínica de direito dos 
direitos humanos sediada na Universidade Wits. Suas áreas de expertise 
incluem a justiça ambiental e a mineração, o acesso à informação, os 
defensores de direitos humanos e o desenvolvimento institucional em 
organizações que trabalham pela justiça social.

contato: lisa.chamberlain@wits.ac.za

Recebido em fevereiro de 2020.
Original em inglês. Traduzido por Fernando Sciré.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial 

Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”

234



• SUR 30 - v.17 n.30 • 235 - 245 | 2020

PALAVRAS-CHAVE
Empresas | Direitos humanos | Reparação integral | Sociedade civil

RESUMO

Este artigo relata as opiniões de duas mulheres latino-americanas, representantes regionais 
do Centro de Informações sobre Empresas e Direitos Humanos (CIEDH), em um contexto de 
discussão sobre os impactos que as empresas têm nos direitos humanos e nos direitos da 
natureza. Júlia Neiva, do Brasil, trabalhou sete anos no CIEDH como representante para o Brasil, 
Portugal e países africanos de língua portuguesa e, agora, está de volta à Conectas. Amanda 
Romero é representante regional do CIEDH para a América do Sul há nove anos, cargo que 
continua exercendo nesta organização. Com mais perguntas do que respostas, elas tornam 
evidente que o campo de empresas e direitos humanos está em pleno desenvolvimento e requer 
mais esforços coletivos para superar os sérios problemas que as comunidades enfrentam.

MULHERES ATIVISTAS DE DIREITOS 
HUMANOS E EMPRESAS

Amanda Romero Medina e Julia Mello Neiva

•   Vozes de duas ativistas do Brasil e da Colômbia   •
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1 • Introdução

Este artigo relata duas experiências de representantes regionais do Centro de Informações 
sobre Empresas e Direitos Humanos (CIEDH), mulheres latino-americanas, em um 
contexto no qual os discursos feministas e as práticas dos movimentos de mulheres têm 
se apropriado, cada vez mais, da discussão sobre os impactos das empresas nos direitos 
humanos, nos direitos da natureza e nos direitos das mulheres. 

Amanda iniciou seu trabalho no CIEDH em 2011, em jornada de meio período, como 
representante para a América Latina e o Caribe, cobrindo tópicos relacionados a notícias, 
relatórios, acontecimentos importantes, avanços e retrocessos no campo das empresas e direitos 
humanos, cargo que mudou em 2013, quando Júlia Neiva ingressou no CIEDH como 
representante para o Brasil e países de língua portuguesa de outras partes do mundo. Trabalharam 
juntas por sete anos, quando Júlia retornou à Conectas Direitos Humanos e Amanda continuou, 
até hoje, como pesquisadora sênior e representante regional para a América do Sul do CIEDH.
 
Seus caminhos convergiram no CIEDH a partir de duas trajetórias diferentes: a de Amanda, 
com mais de quatro décadas como ativista e educadora de direitos humanos na Colômbia 
e na região da América Latina, e a de Júlia, como advogada e ativista afro-brasileira de 
direitos humanos, ligada ao projeto de transformação social que muitas pessoas em seu país 
construíram ao redor de governos de esquerda.

É precisamente a partir deste encontro, e com base em suas experiências mútuas, que as 
anotações aqui relatadas abordam o significado que têm para a América Latina e o Caribe, 
práticas de uma ONG como o CIEDH em sua constante relação com pessoas, grupos 
e ativistas de organizações sociais, povos indígenas, afrodescendentes (e quilombolas), 
mulheres, direitos humanos e meio ambiente, entre outras organizações da sociedade civil.

2 • Empresas na agenda de direitos humanos

A questão das empresas não parecia estar na agenda das organizações de direitos humanos. 
Desde meados da década de 1970, o interesse nos impactos e violações de direitos humanos por 
parte das empresas já tinha se desenvolvido em torno dos Tribunais de Russell,1 posteriormente 
chamados de “Tribunais dos Povos”. Na realidade, o Tribunal Russell II tratou dessa questão em 
três sessões separadas (a primeira, em Roma, de 30 de março a 5 de abril de 1974; a segunda, em 
Bruxelas, de 11 a 18 de janeiro de 1975; e a terceira, novamente em Roma, de 10 a 17 de janeiro 
de 1975), recebendo cobertura em diversos meios de comunicação europeus. Sua abordagem 
baseava-se em um discurso de direitos humanos, a partir da análise da violência política na 
América Latina, da crítica da ciência política, do direito e das relações internacionais:

Dessa violência, o Tribunal Russell II indagou as formas institucionais 
comuns aos vários países, a doutrina subjacente a tais formas 
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institucionais, o tipo de Estado a que esta deu lugar, suas origens e 
suas causas profundas, sua relação com as dinâmicas econômicas e a 
conjuntura mundial. Contudo, este relevante esforço de investigação 
e compreensão da realidade não foi exercido no olimpo da academia 
ou das grandes instituições culturais – mesmo sendo o resultado do 
empenho conjunto de muitos ilustres acadêmicos e prêmios Nobel de 
várias disciplinas – mas, recolhendo o grito de dor das vítimas e de 
todos os que lutavam contra aquela violência; e alimentando-se dela.2

Em outras palavras, eles tratavam das questões relativas aos efeitos das empresas sobre 
as pessoas e comunidades com uma perspectiva política, relacionando, em particular, 
a interferência das empresas transnacionais nos países do chamado “Terceiro Mundo”. 
O relatório do Tribunal Russell II apresentava, por exemplo, as maneiras pelas quais 
as violações dos “direitos dos homens” se combinavam com a presença de empresas 
multinacionais, especialmente as norte-americanas,3 avaliando assim aspectos que 
ainda estão sendo discutidos em toda a região: a instalação de empresas cujo interesse 
em recursos naturais causam degradação ambiental, a exploração de mão de obra, os 
benefícios fiscais acordados com os governos anfitriões bem como o excessivo impacto 
negativo em comunidades indígenas e as consequentes violações de direitos. Tudo 
isso aproveitando o marco de repressão política característica das ditaduras militares e 
medidas de controle social, assim como o quase permanente estado de sítio (como no caso 
colombiano), prevalecentes na época.

Foi nesse contexto que Amanda iniciou seu trabalho em direitos humanos, em 1976, ano 
que coincide com a promulgação da Declaração de Argel, ou Declaração dos Direitos dos 
Povos, por intelectuais ligados ao Tribunal Permanente dos Povos. É neste mesmo ano que 
os dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos entram em vigência em âmbito global. 
Esses pactos permitiriam, pela primeira vez, o início de um ativismo sem precedentes, 
especialmente perante o Comitê de Direitos Humanos, estabelecido para monitorar a 
conformidade do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E, no nosso caso 
latino-americano, isso se combinaria com a possibilidade de acessar a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, que entrou em vigor em 1978.4

No entanto, nas duas últimas décadas do século XX, a ênfase nas violações dos direitos civis 
e políticos foi mantida. Com a imposição de medidas de austeridade dentro das políticas 
de privatização, redução do tamanho do Estado e “tratados de livre comércio”, as questões 
referentes às graves consequências das empresas em nossa região seriam retomadas na década 
seguinte. Nesse contexto, surgiria o Business & Human Rights Resource Centre (Centro 
de Informações sobre Empresas e Direitos Humanos – CIEDH, em português), em 2002, 
que, nas palavras de seu fundador, Chris Avery, seguiria o modelo da Anistia Internacional, 
onde havia trabalhado. Esse modelo implica que, para manter a independência e poder 
criticar as ações das empresas no mundo, o CIEDH não receberia recursos de empresas, 
fundações de empresas ou diretores executivos de empresas.5
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Contudo, a trajetória e a importância do contexto latino-americano ainda não ocupavam um 
lugar de destaque no trabalho do CIEDH ou nas formas pelas quais o assunto era abordado nas 
Nações Unidas. Após o, lamentavelmente, fracassado processo de promoção de um documento 
dentro do então Subcomitê de Direitos Humanos da ONU (2002-2003), o CIEDH iniciou 
seu trabalho de incluir no seu site algumas situações que ocorreram na América Latina. Em 
2006, graças à incorporação de Mauricio Lazala, da Colômbia, a dimensão da região no site e 
nas metodologias e trabalhos do CIEDH começaram a ganhar mais relevância.

Assim, durante este período, enquanto a ONU discutia o falso dilema de como conseguir 
a aprovação pelos Estados de princípios relativos aos impactos negativos das empresas nos 
direitos humanos, sem gerar sua rejeição imediata ou a das empresas, especialmente, as 
sediadas no Norte Global, a entrada de Amanda no CIEDH coincidiu com a aprovação, 
alguns meses depois, em 2011, dos Princípios Orientadores da ONU sobre empresas e 
direitos humanos e com o primeiro Fórum Latino-Americano e do Caribe organizado pelo 
governo colombiano, em 2013, com a chegada da Júlia ao CIEDH. 

Nossa amizade foi construída e consolidada ao longo dos anos, pela coincidência na defesa 
de comunidades afrodescendentes, povos indígenas e associações rurais e sindicais afetadas 
por empresas nos países que atuamos. Desenvolvemos afinidades, oportunidades de apoio 
mútuo, mas também percebemos que tínhamos que enfrentar desafios muito complexos no 
trabalho, como mencionaremos a seguir.

3 • O diálogo com as empresas: 
mais do que desafios cotidianos, dilemas éticos

Um dos primeiros desafios que encontramos no nosso caminho foi a necessidade de interagir 
com as empresas. Como os quakers ensinaram para Amanda, é necessário falar com o poder 
de cara com a verdade. Entretanto, muitas vezes isso pode ser arriscado, especialmente 
quando enfrentamos pessoas de empresas que consideram que as organizações da sociedade 
civil que as criticam são suas inimigas, e que nós, que trabalhamos no campo dos direitos 
humanos, temos agendas ocultas e queremos acabar com aquelas zonas de conforto onde as 
empresas se movem com o consentimento de nossos governos.

De modo cotidiano, recebemos reclamações de vítimas de operações comerciais. De 
fato, nossos países são, infelizmente, campeões de ataques e assassinatos de defensoras e 
defensores de direitos humanos.6 O trabalho que parecia simples, até rotineiro, ficou cada 
vez mais triste, cheio de más notícias, com tragédias anunciadas que poderiam ser evitadas, 
como as que ocorreram no Brasil com a mineradora de ferro e carvão Vale7 e que custaram 
centenas de vidas, causaram danos aos arredores de dezenas de cidades ribeirinhas e o 
mal-estar da ausência ou atraso na aplicação da justiça contra os responsáveis. Antes 
disso, as comunidades procuravam respostas que não tínhamos ou não temos a partir 
do trabalho do CIEDH. O que pode ser feito, além de chamar a atenção internacional 
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para os diversos fatos que conhecemos todos os dias em nosso trabalho? Como podemos 
impedir que o horror de perder tudo, devido à irresponsabilidade do avanço de grandes 
empreendimentos empresariais, aconteça novamente, inclusive com a cumplicidade dos 
Estados? Seria possível mudar o modus operandi das empresas no capitalismo ou ele faz 
parte de sua essência? Como reagir ao modelo de extrativismo predatório? Trata-se de 
uma nova forma de colonialidade que, de maneira não tão disfarçada, continua a usar o 
mecanismo do racismo para promover a opressão e a desigualdade?

4 • A crítica das empresas ao nosso trabalho

Diante dos discursos do setor privado como ator de progresso, de eficiência e de oferta de 
empregos de qualidade para que as pessoas tenham mais renda, enfrentamos um dilema 
ético, que atinge os próprios fundamentos do capitalismo. Não seria, por acaso, o próprio 
modelo que gera suas consequências? Quando as empresas latino-americanas começaram a 
vivenciar a perda de seus lucros, devido à crise mundial do petróleo e das fontes de energia 
de combustíveis fósseis, em geral, a queda de seus ganhos foi imediatamente compensada 
por aquilo que as empresas haviam anunciado como sua maior contribuição: centenas de 
milhares de trabalhadores e trabalhadoras demitidos, abandonados à sua própria sorte, 
doentes e sem a possibilidade de obter um salário digno.

Sendo assim, como dialogar com as empresas quando suas premissas se contradizem a todo 
momento? Como podemos fazê-las notarem que os direitos humanos não são algo que elas 
podem ou não cumprir, mas um imperativo moral e legal? Há muita frustração em nosso 
trabalho diário. As coisas precisam mudar. É preciso que, mais que declarações de boas 
intenções, princípios baseados em discrição voluntária e, até mesmo, belos relatórios impressos 
em documentos coloridos para impedir a destruição do meio ambiente (especialmente em 
nossos países, Brasil e Colômbia, que são as duas nações de maior biodiversidade no planeta) 
possam ser feitas propostas sobre a impunidade, a cumplicidade, a responsabilidade. O que 
teremos no final? Que vulcão entrará em erupção em nossa região por causa deste desastre? 
Todos os dias somos confrontados com essas e diversas outras perguntas sem resposta.

Enquanto isso, apesar das dificuldades, mantemos, como os sindicatos, nossa abertura para 
conversar com as empresas, para tentar influenciar em uma mudança de seus comportamentos 
na prática cotidiana. Porém, as empresas são estruturas complexas, dependentes de várias 
camadas de hierarquias que geralmente não se comunicam bem entre si, com matrizes 
mais abertas ao diálogo em comparação com as filiais em nossa região, uma vez que aqui as 
posições de chefia estão nas mãos de quem detém poder político e econômico, muitas vezes, 
se movendo de lá para cá, entre postos públicos e do setor privado. Às vezes, encontramos 
mulheres jovens e profissionais que têm clareza sobre as obrigações empresariais com os 
direitos humanos, mas elas mesmas enfrentam decisões que vêm de um nível mais alto 
na hierarquia empresarial. Portanto, uma boa lição aprendida é que as mudanças devem 
vir dos níveis gerenciais e, mais ainda, dos investidores8 (reconhecendo que eles devem 

239



MULHERES ATIVISTAS DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

ter responsabilidade legal e moral pelos efeitos, violações e crimes envolvidos em seus 
investimentos, mas como responsabilizá-los?), como demonstrou a experiência brasileira 
no caso do Rio Doce,9 de Brumadinho10 e também na questão da proteção da Amazônia.11 
Demo-nos conta, muitas vezes, que essas pessoas parecem ter boas intenções (pelo menos 
publicamente), parecem acreditar que suas empresas vão mudar por dentro, mas sabemos 
que isso, na verdade, não é possível. E nos perguntamos se elas são muito ingênuas ou 
conformadas. Acreditamos que, muitas vezes, as áreas que tratam com os temas de direitos 
humanos, usando a nomenclatura da área de sustentabilidade (como uma maneira de 
evitar falar sobre direitos e deveres com os direitos humanos, ou pela sustentabilidade ter 
um vocabulário mais digerível), existem principalmente para manter as aparências de se 
importarem com suas obrigações sobre esses assuntos, mas que, na realidade, não o fazem de 
verdade, funcionando, muitas vezes, como uma captura corporativa, adotando a linguagem 
dos direitos humanos mas sem efetivamente mudarem suas ações.

5 • As críticas das organizações de vítimas e ONGs ao nosso 
trabalho

No entanto, além de constatar, por meio de notícias, depoimentos, estudos de especialistas, 
decisões de órgãos internacionais, de instituições de direitos humanos e sentenças judiciais 
que é necessário transformar as condições que geram a assimetria de poder entre as empresas 
e as comunidades; as pessoas e as organizações que são vítimas ficam incomodadas porque 
esperam mais de nós e nem sempre entendem o motivo de dialogar com as empresas que 
causam seus males. Obviamente, muitas pessoas e comunidades convivem com as empresas, 
pois elas estão localizadas em seus territórios. Lá, elas veem desfilar de profissionais de 
psicologia, antropologia, assistência social, a engenheiros, arquitetos, funcionários que 
representam o Estado, mas que, às vezes, parecem representar mais as empresas.

Diante disso, tentamos conectar as pessoas com organizações, escritórios de advocacia, 
agências governamentais, instituições nacionais e redes internacionais de direitos humanos 
que possam ajudá-las – na medida em que o CIEDH não faz defesa legal, nem advocacy 
direto com os Estados, limitando-se à tarefa, não menos importante, de documentar casos – 
a entrar em contato com empresas e a dar visibilidade internacional às situações enfrentadas 
pelas comunidades, sindicatos e indivíduos. Na Conectas, foi possível representar também 
grupos de pessoas afetadas em processos perante o Supremo Tribunal Federal, no sistema 
internacional de proteção de direitos humanos ou em mecanismos de denúncia, como 
o Ponto de Contato Nacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Essas estratégias são complementares.

Por outro lado, também foi difícil aceitar as críticas de organizações não governamentais 
com relação ao nosso trabalho. Ninguém espera que as críticas venham do seu próprio 
grupo, mas isto é uma realidade. Para muitas organizações que prestam defesa jurídica, por 
exemplo, não é válido, segundo nenhum ponto de vista, dialogar com as empresas sobre as 
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denúncias que são apresentadas contra elas, pois para isso existem os tribunais. É lá onde 
estão as ferramentas legais apropriadas para demonstrar o dano e exigir reparação, e isso 
não em uma troca epistolar. Elas têm razão, é claro, e essa posição é mais do que legítima. 
No entanto, nas ações para mitigar, prevenir e buscar reparações, o tipo de diálogo que se 
busca obter das empresas pode ser muito útil para conscientizar essas instituições em seu 
âmago sobre a gravidade da ocorrência de ações que violem os direitos humanos. Assim, 
muitos nos acusaram de estarmos a favor das empresas, inclusive em público. Mas sabemos 
que isso não é verdade, que nossa opção é a favor das vítimas, das comunidades afetadas, 
a partir de nossa convicção como defensoras de direitos humanos. E a decisão do CIEDH 
de publicar as respostas das empresas sem edição contribui de várias maneiras para manter 
um certo espaço para a sociedade civil, lembrando ao setor privado que as alegações das 
pessoas afetadas são e continuarão a existir, porque a realidade está mudando e diversos 
efeitos que não foram vislumbrados no início de um projeto econômico surgem ao longo 
dos anos, às vezes, com consequências desastrosas. Também se trata de uma oportunidade 
para expor internacionalmente as violações que ocorreram nos territórios, em um website 
que seja relevante para as vítimas e para as pessoas afetadas, e que seja respeitado pelas 
empresas, governos, organizações internacionais, além de, quem sabe, poder contribuir para 
a reparação e justiça das vítimas e responsabilização das empresas.

6 • As potencialidades do trabalho na área de empresas e 
direitos humanos

Dentro da discussão sobre marcos regulatórios e a necessidade de ir além da economia e do 
direito, nós acreditamos que, na luta para restituir os direitos afetados por terceiros, como as 
empresas, as perspectivas “indisciplinadas” são válidas, ou seja, aquelas que, independentemente 
dos estreitos marcos de uma determinada disciplina, empregam perspectivas, métodos e 
contribuições de vários campos do conhecimento. Desta forma, entendemos as importantes 
contribuições das ciências sociais e seu diálogo – nem sempre fácil – com as ciências jurídicas. 

Muitas comunidades, por exemplo, beneficiaram-se de estudos acadêmicos de antropologia 
que, combinados com a história, coletam, por meio da etnografia, memórias de experiências 
locais, interpretam com a agronomia e agroecologia, em estreita relação com a geografia e 
a geologia, a perda de acesso à água ou às terras ancestrais dos camponeses, ou dos povos 
indígenas e afrodescendentes rurais. Elas também se beneficiaram das perspectivas dos 
feminismos latino-americanos que, por meio de estratégias e metodologias associativas, 
conseguem organizar as mulheres e dar a elas espaço para que suas vozes sejam levadas 
em consideração na análise dos impactos empresariais. Sem deixar de reconhecer que esses 
espaços reproduzem as assimetrias de poder e o racismo, estruturantes de nossas sociedades. 
E, por fim, beneficiaram-se dos diálogos epistêmicos contemporâneos em nossa região, que 
formulam críticas aos modelos sindicais para recuperar outros possíveis cenários de luta, 
nos quais se assumem como princípio a não discriminação por qualquer motivo (étnica/
racial, orientação sexual, deficiência ou gênero) e que propõem uma revisão das abordagens 
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economicistas que continuam com as concepções de um marxismo eurocêntrico, que não 
corresponde às maneiras pelas quais a resistência ao capital se concebe em nosso contexto.

7 • Conclusão

Nosso trabalho nos convoca a aprender com as novas narrativas, necessárias a partir de 
discursos contra-hegemônicos para alcançar a sobrevivência dos setores mais vulneráveis 
perante o modelo empresarial vigente. As contribuições de nossa experiência consideram 
central a tarefa de vincular as lutas dos movimentos de direitos humanos com os movimentos 
ambientais, sindicais e sociais, principalmente com base na lógica do questionamento 
(como Hall fez na época, em relação à identidade).12 Quem precisa do extrativismo? Quem 
precisa da energia (inclusive da energia de tipo “renovável”), tendo como padrão analítico as 
acentuadas transformações na cultura, as tradicionais formas de subsistência, as geografias 
e a maneira como as pessoas se relacionam com a natureza que, em meio à pandemia, nos 
trouxeram muito mais reflexão sobre o presente e o futuro do nosso planeta?

Por fim, independentemente da instituição a partir da qual empreguemos nosso ativismo, 
acreditamos que é necessário repensar o papel do trabalho sobre empresas e direitos humanos, 
ou melhor, dos direitos humanos e empresas. Em primeiro lugar, os direitos humanos 
como corpo teórico seguem sendo um discurso da modernidade que se transformou 
graças às lutas particulares do século passado, incluindo a das mulheres, do antirracismo 
e do anticolonialismo, e que foi adaptado às necessidades de nossos povos. Contudo, 
precisamente devido à sua genealogia, carece de mecanismos explícitos de sanção, em 
âmbito nacional e internacional, quando se trata de violações de direitos fundamentais por 
parte de empresas ou violações de direitos humanos cometidas por indivíduos de empresas 
em associação com os militares, com a polícia ou com funcionários públicos do Estado. 
Como mulheres ativistas de direitos humanos e como acadêmicas, consideramos que essa 
articulação ambivalente entre empresas e direitos humanos contém muitas contradições 
devido às “promessas não cumpridas da modernidade”, como diz Santos,13 já que não somos 
iguais, nem fraternos, nem livres, como tampouco o “livre mercado” é livre. O interesse 
do capital em aumentar os lucros a todo custo e em manter seus privilégios colide com as 
necessidades e a escassez de milhões de pessoas que este modelo está criando.

Portanto, ter um instrumento vinculativo, como um tratado da ONU, seria um grande passo, 
mas retomando o início da discussão sobre os tribunais de opinião, como as sessões do Tribunal 
de Russell, ainda haveria muito a ser desenvolvido no campo do direito internacional privado 
para fazer as empresas respeitarem os direitos humanos. O caminho a seguir propõe uma disputa 
epistêmica sobre a crise civilizatória sobre a qual muitos especialistas latino-americanos dizem, 
na qual o capitalismo, até agora – embora cambaleante –, continua devastando comunidades 
inteiras sem que exista vontade política estatal para impedi-lo. E, talvez, um esforço pequeno, 
mas sustentado, nesta disputa seja a ação decidida de nomear, expor, desafiar e confrontar as 
empresas a partir dos meios que a própria sociedade civil constrói para suas resistências.
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1 • Nomeados assim para homenagear a vida do 

filósofo britânico Bertrand Russell (1872-1970), 

vencedor do Prêmio Nobel de Literatura (1950). 

O Tribunal teve várias sessões; na primeira, que 

tratava de crimes de guerra no Vietnã, ele foi 

chamado de “Tribunal Internacional de Crimes 

de Guerra”, “Tribunal Sartre-Russell” ou “Tribunal 

de Estocolmo”, organizado, entre outros, por 

Russell, juntamente com Jean-Paul Sartre, Lelio 

Basso, Ken Coates, Ralph Schoenman e Julio 

Cortázar. O segundo Tribunal abordou de modo 

específico os impactos negativos das empresas 

multinacionais na América Latina.

2 • “As Multinacionais na América Latina – Tribunal 

Russell II,” Ministério de Justiça do Brasil, 2014, 

acesso em 22 de julho de 2020, https://www.

justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia/anexos/

as-multinacionais-na-al-miolo-final.pdf. 

3 • Ver a decisão da Corte, dos pontos 5 ao 7, sobre 

a poluição da natureza e dos direitos dos povos 

indígenas. Disponível em: “Tribunal Russell II,” Paris 

at night, 15 de abril de 2008, acesso em 22 de julho 

de 2020, https://esperanzando-mano.blogspot.

com/2008/04/tribunal-russell-ii.html. 

4 • Somente em 1980, a Colômbia ratificou e 

aceitou a jurisdição da Comissão e da Corte 

Interamericana, enquanto vários países assinaram 

com declarações de reserva. O Brasil ratificou 

ainda mais tarde que a Colômbia, apenas em 

1992. “Convencion Americana sobre Derechos 

Humanos Suscrita en La Conferencia Especializada 

Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-

32),” Organização dos Estados Americanos, [s.d.], 

acesso em 22 de julho de 2020, http://www.oas.

org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_

sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm.

5 • Ver em “Nuestro enfoque” acerca de la 

comprensión de independencia: “Acerca de 

Nosotros,” Centro de Informação sobre Empresas 

e Direitos Humanos (CIEDH), [s.d], acesso em 22 de 

julho de 2020, https://www.business-humanrights.

org/es/acerca-de-nosotros/introducci%C3%B3n.

6 • Ver, por exemplo, o relatório da Relatoria da 

ONU sobre a situação das pessoas defensoras 

de direitos humanos: “Global: Relator sobre 

Personas Defensoras de Derechos Humanos 

(2014-2020) Publica Compendio de Informes,” 

Centro de Informação sobre Empresas e Direitos 

Humanos, 2020, acesso em 22 de julho de 2020, 

https://www.business-humanrights.org/es/global-

relator-sobre-personas-defensoras-de-derechos-

humanos-2014-2020-publica-compendio-de-

informes; e sobre a situação na Colômbia: 

“Latinoamérica: Análisis sobre Seis de Los Países del 

Mundo Más Letales para Defensores Ambientales 

en 2018, Incluyendo Mujeres Colombianas,” 

Centro de Informação sobre Empresas e Direitos 

Humanos, 29 de outubro de 2019, acesso em 22 de 

julho de 2020, https://www.business-humanrights.

org/es/latinoam%C3%A9rica-an%C3%A1lisis-

sobre-seis-de-los-pa%C3%ADses-del-mundo-

m%C3%A1s-letales-para-defensores-ambientales-

en-2018-incluyendo-mujeres-colombianas . 

Sobre a situação do Brasil, ver “Deadliest Year on 

Record for Land & Environmental Defenders: New 

Global Witness Report Says 207 Activists Killed 

in 2017,” Centro de Informação sobre Empresas 

e Direitos Humanos, https://www.business-

humanrights.org/en/deadliest-year-on-record-

for-land-environmental-defenders-new-global-

witness-report-says-207-activists-killed-in-2017; 

e “América Latina: Informe Señala que Sigue 

Siendo La Región Más Riesgosa para Personas 

Defensoras del Medio Ambiente,” Centro de 

Informação sobre Empresas e Direitos Humanos, 

2019, acesso em 22 de julho de 2020, https://www.
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la-regi%C3%B3n-m%C3%A1s-riesgosa-para-

personas-defensoras-del-medio-ambiente . 

7 • As tragédias ambientais de responsabilidade 

da Vale deixaram centenas de vítimas. Sobre 

Brumadinho: “La Tragedia por El Colapso de 

Una Presa en Brasil Cumple un Mes y Deja 179 

Muertos,” Centro de Informação sobre Empresas 

e Direitos Humanos, 2019, acesso em 22 de julho 

de 2020, https://www.business-humanrights.

org/es/brasil-tragedia-por-ruptura-de-dique-
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a Samarco, uma joint venture de Vale e BHP: “BHP 

Billiton & Vale Lawsuit (Re Dam collapse in Brazil, 

Centro de Informação sobre Empresas e Direitos 
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seguranca-de-barragens/; e Isis Almeida e Sabrina 

Valle, “Church of England Vende Ações da Vale por 

‘Questão Ética’.” UOL, 24 de setembro de 2019, 
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uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/09/24/

church-of-england-vende-acoes-da-vale-por-
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9 • Ver “Brasil: Atingidos Vão a Londres Buscar 
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Humanos, [s.d], acesso em 22 de julho de 2020, 
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desastre-no-rio-doce.
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Denunciam Violações a Investidores,” Conectas 

Direitos Humanos, 4 de dezembro de 2019, acesso 

em 22 de julho de 2020, https://www.conectas.

org/noticias/na-inglaterra-vitimas-de-mariana-e-

brumadinho-denunciam-violacoes-a-investidores-

internacionais.

11 • Ver Fábio Pupo, “Pressão de Investidores Contra 

Desmatamento Gera Alerta na Equipe Econômica.” 

Folha de S. Paulo, 23 de junho de 2020, acesso em 

22 de julho de 2020, https://www1.folha.uol.com.

br/mercado/2020/06/investidores-pressionam-

brasil-para-proteger-amazonia-e-geram-alerta-na-

equipe-economica.shtml. 

12 • Stuart Hall, “Etnicidad: Identidad y Diferencia,” 

in Sin Garantías. Trayectorias y Problemáticas 

en Estudios Culturales, 2ª edição,  eds. Eduardo 

Restrepo, Catherine Walsh e Víctor Vich (Popayán: 

Universidad del Cauca, Envión, 2014). 

13 • Boaventura de Sousa Santos, “La Transición 

Posmoderna, Derecho y Política,” Doxa no. 6 
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PALAVRAS-CHAVE
Ativismo | Autocuidado | Segurança | Gênero | Raça

RESUMO

Ameaças contra feministas, pessoas LGBTQI+ e mulheres negras em sua diversidade têm 
sido cada vez mais evidentes. Essa violência expôs a falta de preparação da sociedade 
civil para lidar, no atual contexto político, com riscos iminentes ao trabalho em direitos 
humanos. Portanto, foi e tem sido muito importante agir no imediato, garantindo segurança 
cotidiana das defensoras, mas também apoiar a sustentabilidade e a proteção em longo 
prazo. A análise apresentada no decorrer deste artigo foi produzida a partir do relato de 
nove mulheres, feministas, defensoras de direitos humanos. O artigo traz um apelo para a 
necessidade de aprofundarmos reflexão sobre o desenvolvimento de mecanismos de proteção 
que respondam à maneira como as desigualdades de gênero e raça operam para impedir 
que as mulheres reivindiquem seus direitos humanos, vivam livres de violência e participem 
plenamente dos processos democráticos. 

PROTEÇÃO, AUTOCUIDADO E SEGURANÇA 
DE DEFENSORAS DOS DIREITOS HUMANOS 

Simone Cruz e Jelena Dordevic

•   Uma perspectiva feminista e de mulheres negras   •
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1 • Introdução

Desde a vitória do candidato de extrema direita na última eleição presidencial brasileira, 
os ataques contra a agenda de direitos humanos têm sido inúmeros. Isso impactou 
diretamente organizações e movimentos da sociedade civil, na medida em que houve um 
aumento na hostilidade ao ativismo e aos ativistas. Ameaças contra feministas, pessoas 
LGBTQI+ e mulheres negras em sua diversidade têm sido cada vez mais evidentes. 
Trabalhadoras e trabalhadores rurais, lideranças comunitárias, movimentos sociais, 
indígenas, quilombolas, advogados/as populares e organizações que apoiam os processos 
de redistribuição de terras continuam altamente vulneráveis.

Após o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 
março de 2018, segurança e proteção se tornaram áreas de preocupação para a maioria 
das organizações de direitos humanos e dos movimentos sociais no Brasil. A impunidade 
decorrente dessa violência política expôs a falta de preparação da sociedade civil para lidar, no 
atual contexto político, com riscos eminentes ao trabalho em direitos humanos.1 Desde então, 
foi e tem sido muito importante não apenas observar e agir no imediato, garantindo segurança 
cotidiana das defensoras, mas também apoiar a sustentabilidade e a proteção em longo prazo. 

A análise apresentada no decorrer deste artigo foi produzida a partir do relato de nove 
mulheres, feministas, defensoras de direitos humanos, obtidos por meio dos resultados de 
uma consultoria realizada pelas autoras às organizações não governamentais (ONG) Themis 
– Gênero e Justiça, do Rio Grande do Sul, e Criola, com sede no Rio de Janeiro. Tivemos 
como preocupação principal olhar as vulnerabilidades às quais as mulheres defensoras estão 
expostas no contexto da luta por direitos humanos.

2 • Autocuidado e segurança: conceitos em debate

2.1 - Autocuidado

Embora os movimentos feministas venham fazendo esforços há alguns anos para tornarem 
o cuidado e o autocuidado partes da cultura dos movimentos sociais, não há uma definição 
específica desses conceitos na perspectiva das ativistas. No entanto, a partir do trabalho 
já desenvolvido nesse campo, podemos afirmar que eles vêm sendo construídos, inclusive 
através de questionamentos sobre o porquê de falarmos sobre autocuidado no contexto 
dos movimentos sociais. Com base nisso, identificamos diferentes percepções de ativistas 
feministas sobre o autocuidado, as quais abordaremos aqui a partir de duas dimensões: 
interna e individual; externa e coletiva, sabendo que todas estão diretamente correlacionadas. 

Do ponto de vista da dimensão interna e individual, o conceito de autocuidado, na 
perspectiva das ativistas entrevistadas, é vivenciado com contradições. Isso porque, 
percebendo a necessidade do cuidado de si, há um esforço para lidar com o sentimento 
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de culpa gerado pela incapacidade individual de responder a uma demanda externa, a qual 
muitas vezes exige muito, como afirma uma das ativistas: “A importância que é tu parar, se 
ouvir, se escutar, se sentir, se perceber diante de algo que tu nunca imaginou passar, e parece 
que tu não pode parar porque tudo depende de ti”. 

A fala anterior reflete a de outras mulheres, na qual é possível dimensionarmos que o conceito 
de autocuidado individual também está diretamente relacionado à liberdade. Ou quando 
o autocuidado é vivenciado como algo coletivo, como nos terreiros, isso se relaciona a um 
cuidado espiritual acolhido por aquele espaço, como menciona outra ativista entrevistada: 

No terreiro a gente tem aquela coisa do acolher, do receber, do 
cuidar, realmente é [um lugar] da escuta, o terreiro acolhe, o 
terreiro escuta, o terreiro orienta, o terreiro encaminha. Então nós 
já estamos acostumadas a viver isso, é da gente [...]. Então essa coisa 
do cuidado, do autocuidado, do cuidar do outro, é do terreiro. 

Já a vivência do autocuidado a partir de uma dimensão externa e coletiva é partilhada a 
partir de relatos que remetem à ideia de uma autopreservação relacionada a fatores externos 
ocasionados por algo ameaçador, que foge do controle individual. Além da ameaça à 
vida, a prática do racismo em todos os seus níveis também é considerada uma ameaça 
perpetrada pelo Estado. Esse tipo de ameaça vem aumentando e gerando diferentes mortes: 
psicológica, política e física. Na percepção e vivência das ativistas, principalmente das 
mulheres negras, quando estão em situação de risco de vida, as opções oferecidas estão 
limitadas ao enfrentamento às ameaças locais, ou à saída e afastamento do ativismo, o que 
significa tirá-las do seu convívio com outras pessoas defensoras. 

2.1.1 - Autocuidado na perspectiva das mulheres negras

Ao focarmos as relações raciais, as ativistas negras trazem uma lógica de cuidado e 
autocuidado que vai além da dimensão pessoal: o cuidado nas relações entre ativistas 
como elemento indispensável; um pensamento sobre a forma como vem sendo construída 
e mantida essa relação; e também a necessidade de ter uma estrutura de vida, ou seja, a 
garantia de uma estabilidade (ou segurança) física e emocional.

Para as ativistas negras, só faz sentido pensar o autocuidado na relação com o ativismo. 
Especialmente no reconhecimento de onde estão integradas e o que estão fazendo, 
como se percebem e cuidam de si na perspectiva do “estar” na luta, abordando questões 
importantes que, muitas vezes, não são priorizadas. Por isso, elas chamam a atenção em 
suas falas sobre a necessidade de olharmos para as violências individuais, o racismo e as 
violências ocorridas dentro do próprio ativismo. 

As questões estruturais indicadas nos depoimentos apontam, ainda, para a necessidade 
da descolonização radical do corpo. E o autocuidado é uma grande estratégia de ativismo 
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nesse sentido, pois enfrenta a lógica do sistema ao direcionar o olhar para os processos 
na relação com a/o outra/o.

Para as ativistas, deve-se lembrar que o “afetar” sempre é relacional. Então, ao se pensar 
na descolonização, deve-se considerar que, nas comunidades indígenas, por exemplo, a 
dimensão de cuidado está relacionada ao cuidado com os outros indivíduos da comunidade 
– assim como com os animais e as plantas. 

Para as mulheres negras, o conceito de autocuidado e cuidado entre ativistas é abordado de 
forma integrada. Na reflexão do feminismo, o ser mulher não se constitui – numa sociedade 
patriarcal como a nossa – como um ser com autonomia, mas sim existente em função do 
outro. A mulher existe, então, para cuidar do homem, das crianças, da casa. Essa situação é 
agravada pelo racismo, pois se a mulher existe para cuidar dos outros, esse cuidado, quando 
racializado, gera uma maior humilhação e sujeição. 

Algumas entrevistadas, embora com anos de experiência de ativismo, diversas vezes 
expressaram uma impossibilidade de “ser”, como se não pudessem pensar em si mesmas, 
pois precisavam pensar na/o outra/o. Nessas situações, é muito importante a formação 
de vínculos para a sobrevivência e levar adiante o combate. Os relatos demonstram que 
os vínculos que uma mulher negra tem com outra mulher negra são diferentes daqueles 
que se pode estabelecer com uma mulher branca, e esses vínculos são fundamentais para 
o enfrentamento de diversas questões. Na medida em que existe o reconhecimento de 
iguais, a luta se fortalece e é vista com mais possibilidades. Por isso, deve-se construir o 
lugar do autocuidado da mesma forma com que se constroem ideias de resistência, como 
no caso do movimento Black is Beautiful.2

Assim, o autocuidado é entendido como um espaço de afirmação da existência de si, 
que não está relacionado com o individualismo capitalista mercantilizador, baseado na 
competição e na ausência de relação social. Aqui, o autocuidado é compreendido, ao 
mesmo tempo, na autonomia e na relação com os outros seres. A autonomia também se 
constitui na reciprocidade e na solidariedade.

Para outra ativista entrevistada, há uma necessidade de se radicalizar a discussão e buscar 
a segurança para o coletivo na raiz do movimento feminista. Deve-se buscar os efeitos 
do processo de colonização do corpo, anteriormente citados, pois o nível de violência é 
grande. A violência que faz com que, por exemplo, uma mulher negra, ainda que esteja 
vestida de branco em um hospital, não seja reconhecida como médica em função de sua 
cor. De forma ainda pior, muitas vezes a pessoa que pratica a violência vive situações 
violentas semelhantes, pois também é negra. 

Sobre a violência entre ativistas, é identificada uma “romantização” do movimento feminista, 
como um lugar de muitos encontros e descoberta de identidades. No entanto, observa-
se que a violência da sociedade também se reproduz nestes espaços. Na verdade, deve-se 
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constantemente buscar, de forma coletiva, uma maneira de fortalecer relações de confiança 
tanto pessoais, como no movimento, através do reconhecimento das diversas formas de atuação 
das mulheres. Como não ver a outra mulher como inimiga, ou como competidora? Deve-se 
reconhecer essas formas de violência, em especial o prejuízo que o racismo e o machismo nos 
trouxeram. A partir disso, buscar construir estratégias coletivas para combater esses padrões 
de ativismo, considerando a dimensão humana mesmo quando a tendência é ver a ativista 
feminista como heroína ou como vilã, alguém que faz o que faz apenas pelo poder.

2.2 - Segurança 

A segurança, como um direito, é inatingível para muitas pessoas. A deterioração do tecido 
social gerado pelo avanço do modelo econômico neoliberal, a herança da impunidade e 
o modelo de segurança baseado nas intervenções policiais, justificado com o pretexto de 
combate ao tráfico de drogas, têm servido unicamente para oprimir e controlar a população:

Segurança é você ter a liberdade de expressar a sua fé, segurança 
é você poder ir e vir sem ser constrangida por um policial, sem ser 
constrangida por uma pessoa da loja, isso é segurança. Segurança 
nunca foi exercitada a nosso favor, a nosso serviço, segurança é você 
ter uma coletividade que se acontecer alguma coisa com você todo 
mundo vai gritar, vai sentir falta. Então eu tenho que caminhar um 
pouco pra pensar o que é segurança mesmo. (Ativista entrevistada)

O contexto em que esta análise ocorre é de aumento da violência contra as mulheres 
defensoras dos direitos humanos, particularmente mulheres negras de áreas urbanas e 
rurais, bem como aquelas que se identificam como lésbicas, bissexuais e transgêneras e 
que trabalham em diversas áreas dos direitos humanos: direitos sexuais e reprodutivos; 
participação política; empoderamento econômico; direitos da terra e dos territórios; direito 
das mulheres; direitos LGBTQI+; democratização da comunicação; bem como na luta 
contra a militarização das favelas e periferias.  

Para entender quais tipos de proteção, cuidado e segurança são necessários às mulheres 
defensoras de direitos humanos, partiu-se da ideia de identificar primeiramente como 
mulheres ativistas compreendem a segurança. Quais fatores contribuem para o aumento 
dos riscos que podem resultar em ataques diretos contra elas? 

Um dos fatores que influencia a experiência de ameaças, riscos e violência contra defensoras 
e defensores é o gênero. As mulheres defensoras dos direitos humanos, bem como todas as 
pessoas que não se conformam com os papéis de gênero prescritos tradicionalmente, estão 
expostas a riscos específicos que precisam ser levados em consideração no desenvolvimento 
das medidas de proteção mais apropriadas. As defensoras dos direitos humanos correm 
grandes riscos por desafiarem estruturas de opressão que contribuem e alimentam as 
desigualdades de gênero, das quais elas são frequentemente alvo. O sistema que requer 
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subjugação das mulheres se mantém através de diversas formas de violência contra elas, 
entre elas: intimidações, ameaças, ameaças de morte, violência física, violência digital, 
difamação, assédio sexual, desaparecimentos, assassinatos, ataques a familiares e crianças, 
restrições de movimento, prisões arbitrárias nas manifestações, agressões sexuais e estupros, 
ataques homo-lesbo-transfóbicos, silenciamento, isolamento e censura.

No entanto, podemos afirmar que a categoria gênero não é suficiente nas discussões sobre 
proteção de mulheres defensoras. Como o racismo é estruturante e usado para defender 
interesses econômicos e políticos, além de justificar a perseguição de ativistas, é necessário que 
haja uma análise interseccional para examinar a inter-relação de opressões que as mulheres negras 
enfrentam. Uma das ativistas entrevistadas, que se identifica como mulher negra lésbica, afirma: 

O risco que a gente sofre, pra mim, são as mulheres negras que 
mais sofrem porque o racismo... ele agora é manifesto, a galera 
tá botando o carão na rua pra dizer que é racista mesmo. Isso 
implica no seguinte: ficamos mais vulneráveis, e o risco que nós 
corremos é que está todo mundo disputando nossos corpos [...] 
todo mundo disputando a gente, mas todo mundo querendo nos 
subalternizar, ninguém quer nos libertar, todo mundo quer falar 
por nós [...] Então nós estamos sob ameaça e nós somos as mais 
vulneráveis das vulneráveis. Vai sobrar pra gente, mas a gente 
não sabe o que fazer com isso [...].

Quais são as dinâmicas que operam por trás da violência contra as mulheres defensoras 
dos direitos humanos a partir da perspectiva de raça e gênero foi uma das perguntas da 
reunião nacional de ativistas e organizações de defensoras de direitos humanos convocada 
e organizada por Themis e Criola em junho de 2019, com colaboração e participação das 
autoras deste artigo. Também, na reunião nacional buscamos identificar se há uma diferença 
entre proteção e segurança e, finalmente, quais são riscos atuais e iminentes e as ameaças 
enfrentadas pelas organizações feministas bem como pelas organizações de mulheres negras. 

Esse encontro fomentou um processo de articulação para criação de uma rede de Defensoras de 
Direitos Humanos. Assim, em novembro do mesmo ano, algumas organizações participantes 
se reuniram e formaram um Núcleo Impulsor da Rede de Defensoras de Direitos Humanos 
com objetivo de constituir uma rede de referência na proteção, defesa e segurança visando 
fortalecer as mulheres defensoras para preservarem suas vidas e as vidas de outras mulheres.

2.2.1 - Por que precisamos falar sobre segurança? O que isso tem a ver com a 
nossa organização política?

À medida que as defensoras asseguravam o sucesso de seus projetos políticos, alguns setores 
conservadores estavam se organizando sistematicamente para suprimir uma parcela da 
sociedade civil. Prisões arbitrárias, assassinatos, violência sexual contra mulheres defensoras 
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e difamação são apenas algumas das estratégias usadas pelo Estado e por atores não estatais 
para restringir e limitar a influência daquelas que lideram a transformação social.

Em resposta, reconhecendo o impacto da opressão e violência sistêmica em suas subjetividades 
e também nas formas de organização, essas defensoras começaram a desenvolver estratégias 
de segurança e proteção. Em diferentes lugares e com nomes distintos, resiliência, segurança, 
bem-estar e sustentabilidade da sua vida e luta política estão na sua essência. 

Em 2006, o Kindred Healing Justice Collective, uma rede de organizadoras e curandeiras 
praticantes na área da saúde, do Sudeste dos Estados Unidos, começou a usar o termo 
“justiça da cura” (healing justice) como um conceito para identificar de que forma podemos 
holisticamente responder e intervir sobre traumas e violências geracionais, apresentando 
práticas individuais e coletivas que possam transformar a opressão em nossos corpos e vidas 
coletivamente. A partir das histórias das organizadoras negras do Sul, indígenas, mulheres 
de cor, LGBTQI+ e aliados, as quais conectaram a realidade do trauma geracional com as 
histórias contínuas da escravidão, genocídio e privação dos direitos econômicos com base na 
economia do trabalho escravo e na colonização, a “justiça da cura” passa a elevar a resiliência 
e práticas de sobrevivência que centralizam a segurança coletiva e emocional, psicológica, 
espiritual, bem-estar ambiental e mental das comunidades.3

Quase simultaneamente, em círculos próximos ao Fundo de Ação Urgente pelos Direitos 
Humanos das Mulheres, em 2007, as ativistas começaram a olhar para o autocuidado, a 
sustentabilidade e a segurança integral de ativismo e dos ativistas. Nos anos que se seguiram, 
as organizadoras começaram a falar sobre segurança holística, através da qual se reconheceu 
que o bem-estar psicológico/psicossocial, a segurança física e a digital são componentes 
fundamentais de fortes movimentos e organizações. 

3 • O autocuidado como estratégia política do movimento 
feminista e de mulheres negras

Segundo Ana María Hernández Cárdenas e Nallely Guadalupe Tello Méndez,4 o 
autocuidado garante, para além da sustentabilidade dos movimentos sociais, uma 
postura ético-política que envolve a análise das práticas de trabalho e das relações 
estabelecidas em nível pessoal e coletivo.

Em 2009, nascia o Fundo de Ação Urgente para América Latina e Caribe (FAU-ALC), 
sediado em Bogotá, Colômbia, proveniente do Fundo de mesmo nome nos Estados Unidos. 
O FAU busca fortalecer as ativistas e os movimentos sociais dos quais fazem parte. Com 
respostas rápidas diante de injustiças e desigualdades vivenciadas pelas defensoras frente 
a situações de riscos, o Fundo coloca a proteção integral e o cuidado como centro de seu 
trabalho enquanto cultura organizacional. Sob esse aspecto, o FAU, a partir da edição do 
livro “Que Sentido Tem a Revolução Se Não Podemos Dançar?”,5 criou um programa 
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específico de ativismo sustentável.6 Mediante processos de formação, esse programa 
promove espaços de reflexão e fortalece capacidades e potencialidades, buscando, assim, 
constituir uma cultura de prevenção que transformem as práticas das ativistas em condições 
de bem-estar, saúde física e emocional. Nessa linha, a concepção do cuidado de si e coletivo 
para o FAU são inseparáveis, tratando-o como corpo-território, ou seja, corpo físico e corpo 
virtual como partes indivisíveis deste cuidado.

No Brasil, em janeiro de 2014, foi criado o Coletivo Feminista de Autocuidado e 
Cuidado entre Ativistas por sete mulheres feministas e ativistas que, reunidas durante 
três dias na casa de uma delas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, conversaram sobre si 
mesmas e sobre suas vivências e sentimentos no ativismo. O objetivo era abrir espaço 
de intercâmbio, experimentação e reflexão sobre o ativismo e as práticas de organização 
feminista e mobilização social, de autocuidado, assim como de cuidado umas com as 
outras (reciprocidade do cuidado). 

A ideia de criar um coletivo com esse objetivo surgiu a partir da situação crítica vivida por 
uma feminista, organizadora da Marcha das Vadias no Rio de Janeiro no mesmo ano. Após 
a realização do evento, ela foi exposta a uma série de ameaças misóginas e fundamentalistas, 
investigada pela polícia e viveu uma situação de alta vulnerabilidade que afetou sua saúde 
física e mental. O Coletivo foi pensado com a intenção de aprofundar a reflexão sobre o 
que estava acontecendo com cada uma das ativistas, com seus corpos, corações e mentes, 
conforme uma de suas integrantes, Rogéria Peixinho, reflete:

Olhando para o “nosso mundo”, percebemos que muitas de nós, depois 
de anos vivendo e trabalhando como ativistas, sentimo-nos exaustas, 
desiludidas, não conectadas, sem saber o significado de tudo isso, 
enfim, cansadas! Algumas de nós já decidiram deixar os espaços onde 
estávamos atuando, outras ficaram doentes, algumas já disseram 
“não tenho mais nada para dar, eu preciso cuidar de mim mesma 
para ser capaz de continuar nossa luta feminista e antirracista”, e 
outras não encontram formas de se fortalecer. Estas histórias que 
já ouvimos de muitas ativistas/feministas com as quais partilhamos 
espaços de organização e articulação do movimento nos colocam 
em xeque. Estas são questões que têm incomodado, desacomodado e 
convocado várias ativistas do movimento de mulheres e feminista a 
mudanças, tanto do ponto de vista pessoal, quanto da militância! 7

A psicóloga Maria Lucia da Silva,8 do Instituto AMMA Psique e Negritude, refletiu a 
respeito dos temas de autocuidado e segurança, afirmando que ambos estão diretamente 
relacionados e envolvem pensamentos e ações ligados à cura. Nesse contexto, a fala da 
ativista abordou o tema mencionando como o racismo deve ser enfrentado pelo movimento 
feminista na perspectiva do cuidado e segurança:
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Como falamos de um movimento que é diverso, para que o tema do cuidado 
e a segurança das ativistas ganhe efetividade, é necessário compreender 
que o racismo não é um tema somente das mulheres negras e indígenas, 
e enfrentar o racismo implica abrir mãos dos privilégios preservados pelo 
racismo. Só assim poderemos trabalhar, de fato, como coletivo. 

Consoante com a afirmação de Anna Haddad9 sobre o crescimento do interesse pelo tema do 
autocuidado, relacionado ao momento de crise política no país, a jornalista Helena Bertho 
produziu uma matéria em que relata suas conversas com ativistas que têm atuado em torno do 
tema, com o objetivo de compreender por que a palavra “autocuidado” se tornou tão urgente 
entre as mulheres negras e ativistas feministas no país.10 Ela identifica que a exigência das 
ativistas pelo autocuidado é critério para a manutenção do enfrentamento nas lutas perante o 
contexto político atual, que se configura cada vez menos tolerante e mais extremista. 

Ao relacionar o tema do cuidado e autocuidado com saúde podemos afirmar que não se trata 
de um assunto novo no movimento feminista e de mulheres negras. O comprometimento 
com a vida, por conta dos danos causados pela escravidão, devido às diferenças culturais 
da diáspora, a violência sexual, a violência psicológica e física e a perda dos filhos, situações 
até hoje vivenciadas pelas mulheres negras em nosso país, sempre foram objeto de atenção 
do movimento de mulheres negras. A médica e ativista Jurema Werneck11 aponta para a 
necessidade de as mulheres negras falarem sobre saúde pela ótica do autocuidado: 

Saúde aqui é mais que um pretexto. É um lugar privilegiado de 
explicitação do que somos. Para nós, saúde vai além da oposição à 
doença e aproxima-se do conceito de bem-estar geral, físico, mental 
e psicossocial, definido pela Organização Mundial de Saúde. Num 
passo adiante, propomos uma definição de saúde que inclui a busca de 
equilíbrio dinâmico com a vida e seus elementos, seres vivos e mortos, 
humanos, animais, plantas, minerais. E essa busca traduz-se numa 
responsabilidade individual e coletiva. Responsabilidade que pode 
ser lida também como poder de realização, como podem significar os 
termos axé (do ioruba) e muntu (do banto)... discussões sobre doenças e 
desequilíbrios que nos afetam; e nossa capacidade de agir e transformar.

Falar sobre a própria voz tem sido instrumento do cuidado para as mulheres negras há anos. 
Se olhar, se observar e se admirar é construto do cuidado individual e coletivo.

4 • Conclusão 

Há que se considerar que os conceitos de “defensoras e defensores de direitos humanos” não 
são universais em seu significado. Uma liderança comunitária que luta pelos direitos das 
mulheres e sofre perseguição também é uma “defensora de direitos humanos”. 
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A distância que separa as ameaças, e mesmo a execução, sofridas por pessoas com perfis 
públicos daquelas enfrentadas por ativistas que estão cotidianamente lutando por mudança 
social pode criar uma funcionalidade torta na concepção e execução de programas de 
proteção de defensoras e defensores. Isso pode ocorrer ao se privilegiar um perfil de ativistas 
(homem, figura pública) e tornar invisíveis outros perfis (mulheres, negras, indígenas, 
jovens) e sua atuação cotidiana.

Como elemento central desta conclusão, trazemos um apelo para a necessidade de 
aprofundarmos nossa reflexão sobre o desenvolvimento de mecanismos de proteção que 
respondam à maneira como as desigualdades de gênero e raça operam para impedir que 
as mulheres reivindiquem seus direitos humanos, vivam livres de violência e participem 
plenamente dos processos democráticos. Por isso, entendemos que a existência da Rede 
de Mulheres Defensoras é a principal estratégia para impulsionar ações de proteção, 
segurança e autocuidado para as mulheres ativistas no Brasil, pois somente nesses 
espaços as lutas coletivas se fortalecem. 

Assim, as organizações, fundações, institutos e indivíduos que apoiam defensoras e 
defensores de direitos humanos precisam se comprometer com as lutas políticas desses 
segmentos ao considerar os aspectos específicos que marcam cada contexto social, como 
suas particularidades regionais e territoriais, raça e gênero, etnias e acesso a recursos 
públicos de justiça e segurança.
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RESUMO

Gerar mudanças culturais, comportamentais, individuais e sociais duradouras e eficazes 
envolve escolhas e decisões. Sem a devida compreensão do que gera, inibe ou interrompe a 
mudança, no entanto, continuamos mal equipados para apoiar indivíduos, organizações 
ou sociedades em seu processo de desenvolvimento. O Método Minessota para mudanças 
em matéria de direitos humanos  propõe uma série de etapas e de ferramentas para auxiliar 
defensoras e defensores de direitos humanos a desenvolver foco e estratégia. Com base em 
conhecimentos acadêmicos e práticos, esse método ajuda a entender melhor os problemas 
e atores da sua comunidade de interesse, desenvolver planos estratégicos e continuar a 
adaptá-los conforme as circunstâncias mudam.

O MÉTODO MINNESOTA
PARA MUDANÇA EM DIREITOS HUMANOS

Todd Howland • Shelby Ankrom • Gonxhe Kandri • Paul Olubayo 
Hannah Shireman • Alli Strong • Amelia Shindelar

•   Colocando em prática as teorias da mudança    •
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1 • Introdução

Criar mudanças culturais, comportamentais, individuais e sociais duradouras e eficazes 
implica escolhas e decisões. Sem a devida compreensão do que gera, inibe ou interrompe 
a mudança, no entanto, continuamos mal equipados para apoiar indivíduos, organizações 
ou sociedades em seu processo de desenvolvimento. Atualmente, possuímos muito 
poucas ferramentas que podem ajudar profissionais de direitos humanos a obter o tipo de 
informação multidimensional necessária para elaborar uma estratégia de mudança com 
boas chances de sucesso; o Método Minnesota para Mudança em Direitos Humanos 
(MMMDH) começa a preencher essa lacuna.

2 • Origens do método 

O estudo acadêmico dos direitos humanos ganhou impulso nas últimas décadas. Embora exista 
literatura recente sobre as teorias de mudança na área de direitos humanos, há um trabalho 
acadêmico limitado sobre o papel e o trabalho realizado no campo de direitos humanos.1

Embora as pessoas que trabalham na área possam ter a experiência necessária e entender a 
realidade desafiadora de facilitar a mudança na área de direitos humanos, existem poucos 
métodos ou guias capazes de ajudá-las a determinar onde concentrar seus esforços para 
maximizar sua contribuição para uma mudança positiva. Claramente, os direitos humanos 
são inter-relacionados e interdependentes, mas tentar facilitar a mudança em todas as áreas 
ao mesmo tempo pode ser ineficaz. Facilitar mudanças positivas requer o uso estratégico 
de recursos limitados. Profissionais da área de direitos humanos precisam saber em que 
mudança investirão, como as coisas funcionam em termos de quão difícil ou fácil será 
facilitar a mudança, uma análise clara dos possíveis obstáculos e aliados na facilitação da 
mudança, um plano de como facilitar a mudança necessária e avaliá-la caso planeje uma 
revisão se a mudança não for alcançada ou se a contribuição para a mudança solicitada não 
tiver sido a esperada. O MMMDH ajuda a trabalhadora ou o trabalhador do campo de 
direitos humanos a maximizar sua contribuição para a mudança nessa seara, ajudando-lhes 
a responder às perguntas anteriores e desenvolver foco e estratégia. 

Facilitar a mudança na área de direitos humanos é um processo extremamente desafiador 
e longo, envolvendo muitas partes em movimento. Frequentemente, quando as pessoas 
que trabalham nesse campo têm uma ideia ou estratégia para influenciar a mudança, uma 
reviravolta as obriga a continuar aprendendo e reavaliando sua estratégia. A mudança na 
área de direitos humanos pode, portanto, ser descrita como um processo de incrementalismo 
estratégico. Ao avaliar situações particulares, elas encontram uma série de obstáculos para 
progredir na maioria ou mesmo em todas as áreas em que trabalham. Constrangimentos 
financeiros, mandatos de curto prazo dos políticos e o desejo de mostrar mudanças nesse 
período e a potencial ambivalência da população em relação a determinados assuntos 
tornam a realização das aspirações de direitos humanos altamente desafiadora. 
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O objetivo do MMMDH é permitir que profissionais usem seu tempo da maneira mais 
eficiente e eficaz possível, ajudando-lhes a alinhar as prioridades de seus aliados em 
potencial com as prioridades estratégicas identificadas por quem trabalha com direitos 
humanos. O MMMDH pode ser usado por qualquer tipo de organização que queira 
facilitar a mudança na área de direitos humanos. 

3 • Teorias da Mudança

As sociedades são complexas, e a promoção de transformações dentro de uma 
sociedade é ainda mais complexa. É essencial compreender e empregar ferramentas 
que criem mudanças. Neste artigo, discutiremos brevemente as redes de análise de 
poder e advocacy. Essas ferramentas podem ser mais profundamente compreendidas 
pela leitura dos autores citados. 

Compreender quem detém o poder em uma comunidade ajudará a pessoa que trabalha com 
direitos humanos a saber como e para onde direcionar seus esforços. Ela deve efetuar uma 
análise de poder para mapear, observar e ouvir o sistema institucional existente, a fim de 
identificar as esferas em que a mudança já está ocorrendo. Uma vez identificadas essas esferas, 
podemos investir nossos esforços em incentivar e nutrir mudanças. Como a mudança que 
buscamos é complexa e, portanto, passará por uma evolução não linear, é necessária uma 
estratégia multifacetada, a qual precisará ser avaliada e modificada regularmente. 

Devemos levar em consideração fatores como normas sociais, evolução do Estado, legislação, 
partidos políticos e mídia, entre outros. Usando as etapas descritas no MMMDH, podemos 
obter uma compreensão clara do papel que cada sistema em constante evolução desempenha 
em relação à mudança que buscamos. Essa é uma tarefa intimidadora, mas alcançar esse 
insight ajudará a definir nossa estratégia.2

As questões que perguntamos (e devemos continuar perguntando):3 

• Qual é a natureza da mudança desejada (atitudes individuais, normas sociais, legislação 
e políticas, acesso a recursos)?
• Existe algum precedente a partir do qual possamos aprender (desvio positivo, história, 
marés políticas e sociais atuais)?
• Análise de poder: quem são as partes interessadas e que poder elas possuem (observe 
novamente – quem nós esquecemos)?
• Que abordagem faz sentido para essa mudança?
• Que estratégias vamos tentar (prestação de serviços, construção de um ambiente 
facilitador mais amplo, projetos de demonstração, convocação e intermediação, apoio a 
organizações de base locais, advocacy)?
• Aprendizado e correção de curso: como aprenderemos sobre o impacto de nossas ações 
ou mudanças no contexto (por exemplo, em momentos críticos)? 
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Quando começamos a identificar e entender os papéis do poder nas comunidades em que 
trabalhamos, podemos identificar redes de advocacy já existentes ou, alternativamente, a 
falta delas. As redes de advocacy são uma ferramenta importante para o trabalho em direitos 
humanos e podem ajudar no lançamento de campanhas de ativismo sistemático e coordenado 
que envolvam inúmeras organizações em amplas áreas da sociedade. Keck e Sikkink 
observam que uma função crucial dessas redes é o desenvolvimento de um mecanismo 
pelo qual atores menores e mais marginalizados podem reunir recursos estrategicamente 
“para ajudar a criar novos problemas e categorias e persuadir, pressionar”, e, talvez o mais 
importante, “ganhar influência sobre organizações e governos muito mais poderosos”.4

A criação de redes de advocacy deve ser parte integrante da missão das pessoas que atuam na 
área de direitos humanos, uma vez que elas podem compensar/eliminar muitas das restrições 
financeiras e de tempo que sufocam quem trabalha neste campo. Essas redes intersetoriais 
têm a vantagem de trazer várias perspectivas, oferecendo um ponto de vista mais vantajoso, 
uma característica que deve levar profissionais de direitos humanos a desenvolver essas 
redes ou explorar as existentes. Tais redes interconectadas ajudarão a preencher lacunas de 
prospecção entre a estratégia das trabalhadoras e trabalhadores da área de direitos humanos 
e a situação real no território, além de permitir que essas pessoas obtenham acesso a políticos 
e líderes empresariais para obter seu apoio à mudança pretendida.

Em suma, as parcerias formadas nas redes de advocacy podem desempenhar um papel 
importante na abordagem de questões de direitos humanos e acelerar uma possível mudança. 
Além disso, elas permitirão que profissionais de direitos humanos reúnam diferentes aspectos 
do sistema para entender o que é factível.

4 • O Método Minnesota para Mudança em Direitos Humanos

As pessoas que trabalham com direitos humanos atuam em países que enfrentam inúmeras 
violações correntes. Em vez de tentar abordar proativamente todas elas de uma vez, essas 
pessoas devem se concentrar em algumas violações ou questões estrategicamente escolhidas, 
nas quais acreditam que um impacto significativo e duradouro possa ser causado. O MMMDH 
recomenda primeiro desagregar as várias violações de direitos humanos cometidas em um 
país e, em seguida, priorizar quais devem receber o maior esforço por parte daquela ou 
daquele profissional específico da área de direitos humanos. Esse processo de priorização é 
projetado para obter apoio, clareza e adesão das diversas partes interessadas, para coordenar 
ainda mais os esforços e estabelecer expectativas e prioridades compartilhadas. 

Priorizar algumas áreas selecionadas não significa necessariamente focar violações cuja 
solução é a mais óbvia. A escolha da pessoa que trabalha com direitos humanos sobre em 
qual violação se concentrar também deve levar em conta as áreas consideradas mais cruciais 
pelas comunidades locais. Ignorar violações de direitos generalizadas prejudicaria sua 
credibilidade e, consequentemente, reduziria as chances de obter um impacto positivo. O 
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MMMDH é, assim, projetado para oferecer caminhos estratégicos para facilitar a mudança 
na área de direitos humanos. 

Enquanto algumas pessoas que atuam na área de direitos humanos podem achar que o 
MMMDH reflete o que já estão fazendo, outras podem ficar relutantes em adotá-lo com 
o argumento de que isso implicaria muito trabalho adicional. Comparado às avaliações 
realizadas por organizações internacionais como o Banco Mundial, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e os assessores políticos e de desenvolvimento da 
Organização das Nações Unidas (ONU), o método proposto requer pouco tempo e recursos 
para ser implementado, ajuda a criar as redes e a base de apoio necessárias para facilitar a 
mudança e, portanto, aumentar a eficácia do indivíduo que trabalha com direitos humanos. 
Esperamos que o MMMDH se torne parte integrante dos processos de planejamento e 
reportamento dessas e desses profissionais. 

O MMMDH é um processo cíclico de 6 etapas. Cada etapa será descrita em detalhes a seguir. 

ETAPA 1: Identificar 
e Incorporar Especialistas 
O que as pessoas especialistas 
na área de direitos humanos 
desta comunidade pensam sobre 
a mudança na área de direitos 
humanos no país?

ETAPA 2: Avaliação 
de Risco de Credibilidade
Quais questões da área de direitos 
humanos são importantes demais 
para serem deixadas de lado pela 
organização? Complete a Avaliação 
de Risco de Credibilidade com 
especialistas locais.

ETAPA 3: Avaliação 
do Status da Mudança
Onde está posicionado o status 
do direito no continuum da 
mudança? Complete a Avaliação 
do Status da Mudança junto aos 
especialistas locais.

ETAPA 4: Avaliação de Mudança 
de Sistemas  
No âmbito do “sistema” que forma 
a sociedade, quão aberto ou resistente 
à mudança é cada um dos atores? Complete 
a Avaliação de Mudança de Sistemas junto 
aos especialistas locais.

ETAPA 5: Selecionar 
Prioridades 
e Desenvolver a Estratégia 
Que mudança específica você está 
facilitando? Escolha táticas para 
criar uma estratégia multifacetada.

ETAPA 6: Confirmar 
a Linha de Base/ Avaliação 
Anual com Especialistas 
Locais/ Revisão 
de Estratégia 
Trabalhe com especialistas 
locais como grupo focal 
para medir qualquer 
mudança na linha de base e 
revisar estratégia se/quando 
necessário.

Método 
Minnesota 

para Mudança 
em Direitos 

Humanos

Figura 1: Método Minnesota para Mudança em Direitos Humanos

Etapa 1 - Identificar e incorporar especialistas

A pessoa que trabalha na área de direitos humanos deve identificar um grupo de cinco 
a dez especialistas, de uma ampla variedade de partes interessadas locais, com o objetivo 
de estabelecer um conselho consultivo informal. Especialistas em direitos humanos 
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são empregados em ministérios, instituições nacionais de direitos humanos (INDHs), 
organizações não governamentais (ONGs), instituições religiosas, no sistema legal, na 
mídia, em instituições acadêmicas ou outras organizações da sociedade civil. Em certos 
contextos, especialistas internacionais podem ser incluídos, como os da ONU, instituições 
financeiras internacionais, Estados-Membros ou ONGs internacionais e organizações 
humanitárias ou acadêmicos. Tais especialistas têm conhecimento, informações e contatos 
que as trabalhadoras e os trabalhadores da área de direitos humanos não teriam de outra 
forma. Portanto, é do interesse dessas pessoas fazer parte de uma grande rede de governos, 
ONGs, instituições religiosas, instituições acadêmicas, grupos de reflexão e outras partes 
interessadas relevantes. Especialistas locais são parte integrante do processo de definição de 
prioridades e avaliação do ritmo da mudança. Essas pessoas podem colocar quem trabalha 
na área de direitos humanos em contato com outras partes interessadas ou parcerias em 
potencial e ajudá-las a concluir as etapas restantes do MMMDH.

Idealmente, profissionais da área de direitos humanos devem poder solicitar conselhos 
e sugestões de especialistas locais várias vezes ao ano, ou pelo menos garantir o 
compromisso desses especialistas de concluir as avaliações uma vez por ano para fornecer 
uma devolutiva sobre o impacto de suas ações.

Peça a cada especialista para desenvolver uma lista das 5 a 10 violações de direitos 
humanos mais presentes em sua comunidade e para serem específicos. Por exemplo, 
não apenas “acesso a educação de qualidade”, mas “acesso a educação de qualidade à 
população rural e/ou indígena”.

A pessoa que trabalha na área de direitos humanos compilará uma lista das violações de 
direitos mais urgentes com base na frequência em que a violação de direitos aparece nas listas 
dos especialistas. Por exemplo: se houver 10 especialistas e todas essas 10 pessoas tiverem 
identificado uma violação, essa violação estará no topo da lista compilada. Essa lista não deve 
exceder as 5 – 10 violações de direitos humanos identificadas pelo grupo como um todo. 

Etapa 2 - Avaliação de Risco de Credibilidade 

Para conduzir a Avaliação de Risco de Credibilidade, a trabalhadora ou o trabalhador 
da área de direitos humanos, em colaboração com o conselho consultivo estabelecido 
anteriormente, deve avaliar cada questão de direitos humanos identificada na Etapa 
1 de acordo com o nível de risco à credibilidade da organização caso ela não seja 
capaz de resolver ativamente o problema. A trabalhadora ou o trabalhador de direitos 
humanos deve atuar separadamente com cada um dos especialistas para completar 
uma matriz a cada um dos direitos identificados. 

A Figura 2 fornece uma avaliação como exemplo, em que sete questões de direitos humanos, 
tiradas de uma situação hipotética, são classificadas em uma escala de 1 a 10, sendo 1 o 
menor risco para a credibilidade organizacional.
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Observe que os direitos a um processo justo têm uma classificação média nota 9, o que significa 
que haverá uma grande lacuna de credibilidade se a organização não resolver essa questão.

Questão/
Violação 
de Direitos 
Humanos

Especialista 
1

Especialista 
2

Especialista 
3

Especialista 
4

Especialista 
5

Educação

Tortura

Assistência 
Médica

Direitos 
das Mulheres

Processo 
Justo

Pessoas com 
Deficiências

Direitos das 
pessoas 

Refugiadas

Média
Risco à 

Credibilidade

Em uma escala 
de 1 – 10 (risco 
extremamente baixo 
à credibilidade – 
risco extremamente 
alto à credibilidade), 
qual é o risco à 
credibilidade da 
organização se 
NENHUMA 
ação for tomada 
em relação a este 
assunto?

Figura 2: Avaliação de Credibilidade

Como as pessoas que atuam na área de direitos humanos promovem valores comuns 
incorporados nos tratados de direitos humanos, o Risco de Credibilidade para a 
organização devido à falha em abordar uma questão que os especialistas locais consideram 
importante é real. Essas pessoas devem estar cientes de que, embora colher apenas os 
frutos mais baixos possa ser tentador, os principais pontos fortes da lei de direitos 
humanos estão em seus princípios, e que não cumpri-los corroerá sua credibilidade. 

Etapa 3 - Avaliação do Status da Mudança

Para realizar a Avaliação do Status da Mudança, a/o profissional de direitos humanos 
deve trabalhar novamente junto ao conselho consultivo para classificar cada questão de 
direitos humanos e determinar a posição do direito no continuum da mudança, vide a 
Figura 3. Mais uma vez, as pessoas que trabalham com direitos humanos devem atuar 
individualmente com cada um dos especialistas para completar uma matriz para cada 
um dos direitos identificados na Etapa 1.

A Figura 3 fornece orientações sobre como determinar a posição de cada questão de 
direitos humanos dentro do continuum de mudança, usando uma escala de 1 – 10.
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Figura 3: Escala de Status da Mudança 

Uma vez que cada especialista tenha completado individualmente uma Avaliação de Status 
da Mudança, a pessoa que trabalha com direitos humanos deve criar uma tabela agregada 
semelhante ao exemplo visto na Figura 4. 

10 – A mudança foi atingida

9 – Probabilidade Extremamente Alta de Mudança

O apoio a este direito é extremamente forte dentre todos os setores
da sociedade. A sociedade civil e os atores do Estado estão 
trabalhando ativamente 
em direção à garantia deste direito. A mudança é altamente provável 
e/ou iminente.

7 – Probabilidade Moderadamente Alta de Mudança 

Há apoio público de todos os setores da sociedade. Muitas 
organizações estão trabalhando nesta questão. Agentes do governo 
apoiam a questão publicamente, 
mas quase nenhuma ação em termos de políticas foi tomada.

5 – Probabilidade Moderadamente Baixa de Mudança

Apoio consistente vem sendo expresso e ações foram tomadas por 
algumas organizações da sociedade civil, mas o apoio do governo 
continua baixo.

3 – Probabilidade Extremamente Baixa de Mudança 

Interesse neste direito tem sido expresso em alguma medida, 
mas pouca ação tem sido, de fato, tomada. Há pouca ou nenhuma 
política em andamento para cuidar dessa questão.

1 – A questão não é reconhecida
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Figura 4: Avaliação do Status da Mudança

Observe que, na Figura 4, a educação recebeu um status médio de classificação de 
mudança de 7,4, indicando que este direito específico está muito mais próximo/é 
mais provável de ser garantido do que o direito a estar livre de tortura, por exemplo, 
que tem uma classificação média de 2,6. Essas classificações sugerem que uma 
mudança positiva em direção à erradicação da tortura é improvável ou difícil de ser 
facilitada. Nesse cenário, o direito à educação ou os direitos dos refugiados podem 
ser considerados um resultado fácil de atingir, dada a existência de um momento 
oportuno para mudanças positivas nessas áreas. 

A realidade da mudança na área de direitos humanos é extremamente complexa. Ao concluir 
a Avaliação de Credibilidade e a Avaliação do Status da Mudança é provável que a pessoa 
que trabalha na área de direitos humanos descubra que um direito específico representa 
um alto risco para a credibilidade da organização caso não seja abordado, ainda que uma 
mudança no nível de respeito a este direito possa ser muito difícil. Argumentamos que esses 
profissionais devem considerar se empenhar nessas mudanças difíceis de alcançar ainda 
que elas representem um alto risco para a credibilidade da sua organização, pois evitar as 
questões mais difíceis pode dificultar a abordagem das demais. 

Etapa 4 - Avaliação de Mudança de Sistemas 

Para conduzir a Avaliação de Mudança de Sistemas, as pessoas que trabalham com direitos 
humanos devem continuar trabalhando com os especialistas locais para determinar se 

Questão/
Violação 
de Direitos 
Humanos

Especialista 
1

Especialista 
2

Especialista 
3

Especialista 
4

Especialista 
5

Educação

Tortura

Direitos 
das Mulheres

Processo 
Justo

Pessoas com 
Deficiências

Média
Risco à 

Credibilidade

Em uma escala de 
1 – 10 (Mudança 
não é provável 
de forma alguma 
– Mudança é 
extremamente 
provável), o quão 
próximo está este 
direito em seu 
progresso rumo à 
mudança positiva?

Assistência 
Médica

Direitos das 
pessoas 

Refugiadas
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Questão/
Violação de 
Direitos Humanos
Direitos 
das Mulheres

ESTADO

Nota Nota Nota Nota NotaNota Nota Nota

SISTEMA 
JURÍDICO

SISTEMA 
INTERNACIONAL

MÍDIA

SOCIEDADE 
E CULTURA

OSCs

Média

Resistência à Mudança
Em uma escala de 1 – 10 (Extremamente resistente/potencialmente inibidor de outras áreas 
de mudança – Muito aberto à mudança/potencial facilitador à mudança de outros sistemas), 
quão aberto à mudança é este setor?

Especialista 
1

Especialista 
2

Especialista 
3

Especialista 
4

Especialista 
5

Especialista 
6

Especialista 
7

vários setores da sociedade apoiariam a mudança desejada. Essa avaliação difere das 
duas anteriores, na medida em que os especialistas serão solicitados a analisar o papel 
que os atores relevantes desempenham em relação a um direito específico. Os atores 
que exercem influência sobre o processo de mudança podem incluir o Estado, o sistema 
jurídico, a mídia, a comunidade internacional, a sociedade e a cultura, organizações da 
sociedade civil, partidos políticos, corporações transnacionais, ativistas e líderes. Essas 
categorias de atuação variam de acordo com o contexto específico da comunidade em 
que a pessoa da área de direitos humanos trabalha. 

A Figura 5 ilustra uma Avaliação de Mudança de Sistemas com base em um estudo hipotético 
que avalia os direitos das mulheres em um determinado local.

Figura 5: Avaliação da Mudança de Sistemas5  

Observe que as organizações da sociedade civil (OSCs) receberam uma classificação média 
de 7,9, indicando que este setor é moderadamente a excepcionalmente aberto a mudanças 
positivas em relação aos direitos das mulheres. A alta classificação também pode significar 
que as OSCs podem atuar como facilitadoras, ajudando a mudar as atitudes em relação aos 
direitos das mulheres em todo o sistema.

A Figura 6 abaixo oferece orientação sobre como determinar onde cada entidade está situada 
em uma escala de 1 a 10 para abertura.
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Figura 6: Escala de Abertura à Mudança

Etapa 5 - Selecionar prioridades e desenvolver estratégia 

Usando as pontuações das avaliações acima, e considerando as prioridades, as ferramentas 
e os recursos disponíveis na organização, as pessoas que trabalham com direitos humanos 
devem identificar um número limitado de direitos a serem priorizados. 

As violações de direitos humanos são extremamente complexas e quase sempre de amplo 
alcance, exigindo que as pessoas que atuam nessa área sejam específicas na definição dos 

10 – A mudança foi alcançada

9 – Extremamente aberto à Mudança

Há pouca ou nenhuma resistência à mudança. A mudança na área 
dos direitos humanos é provável devido a altos níveis de apoio.

7 – Moderadamente aberto à mudança

Ainda há oposição por parte de alguns grupos, mas é possível 
perceber progresso significativo em direção à mudança. Muitos 
setores da sociedade expressaram apoio à mudança.

5 – Moderadamente resistente à mudança

Ainda que algum nível de progresso na área de direitos humanos 
esteja sendo alcançado, resistência considerável persiste por parte 
de amplos setores da sociedade, embora haja alguma indicação de 
que esta resistência esteja enfraquecendo.

3 – Extremamente resistente à mudança

Por exemplo, há pouco ou nenhum apoio para a mudança na área 
de direitos humanos. Há resistência por parte de quase todos os 
setores da sociedade.

1 – A questão não é reconhecida.
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temas relacionados ao direito com o qual trabalharão. O direito à educação, por exemplo, 
é uma questão ampla que envolve muitas partes interessadas e pode ser reduzida a um 
aspecto, como a acessibilidade em sala de aula para alunos com deficiência.6

O elo “ausente” da mudança pode ser legislação e políticas, falta de vontade política, 
instituições fracas ou inexistentes ou normas sociais arraigadas que são resistentes à mudança 
(embora potencialmente possam evoluir e acolhê-la). As trabalhadoras e os trabalhadores de 
direitos humanos devem discernir esses componentes ausentes para elaborar uma estratégia. 
Os elementos ausentes podem surgir a qualquer momento, por exemplo, durante as 
discussões com os especialistas. Na maioria das vezes, o conhecimento do desafio surgirá 
com o tempo, necessitando de mais pesquisas relacionadas a como promover mudanças, 
juntamente com consultas adicionais com especialistas, revisão e engajamento com 
organizações que trabalham no mesmo problema. O MMMDH foi projetado para ajudar 
profissionais da área de direitos humanos a prezarem pela maior especificidade possível 
sobre qual aspecto dos direitos será tratado estrategicamente na comunidade com a qual 
estão trabalhando. Ao desenvolver uma estratégia, as seguintes questões devem ser feitas: 

• Quais são as principais barreiras que impedem essa mudança?
• Quem pode facilitar a mudança? 
• O que uma trabalhadora ou trabalhador da área de direitos humanos, sendo uma única 
pessoa (ou uma pequena equipe), pode fazer para contribuir para o movimento por mudanças?
• Com quem as pessoas que atuam com direitos humanos podem se associar para ajudar 
a promover mudanças no contexto local? 

Depois que os alvos são identificados, quem trabalha com direitos humanos, em colaboração 
com as partes interessadas relevantes, deve selecionar alvos e táticas apropriados para criar 
uma estratégia multifacetada visando fornecer os resultados desejados. 

“Alvos” são os grupos ou indivíduos que podem contribuir para a mudança, muitos dos 
quais já tiveram contato com profissionais da área de direitos humanos (consulte a Etapa 1 
de especialistas locais). Essas partes interessadas, cujas conexões e experiência a trabalhadora 
ou trabalhador da área de direitos humanos alavancará ao longo do processo de mudança, 
são aliados em potencial para a construção de um plano de ação eficaz e podem desempenhar 
um papel essencial para ajudar as pessoas que trabalham com direitos humanos a mapear 
quem atua a favor e quem atua contra as questões prioritárias identificadas. Ao pensar em 
alvos, profissionais de direitos humanos devem refletir sobre as seguintes perguntas:

• Quem é mais afetado pelo problema?
• Quem está trabalhando atualmente para fazer a mudança?
• Quem está trabalhando atualmente contra a mudança?
• Qual é a natureza das relações entre os diferentes atores?
• Um ator tem poder sobre outros?
• Alguns dos atores têm relacionamentos conflitantes?
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• Alguns dos atores desfrutam de relacionamentos mutuamente benéficos?

Ao definir alvos, é importante identificar indivíduos específicos dentro de organizações 
específicas. Ao considerar quem são os alvos, profissionais da área de direitos humanos 
devem se fazer as seguintes perguntas:7

• Quem está em posições de poder? 
• Quem exerce influência com ou sobre quem tem poder? 
• Quem está perto dos que estão no poder? 
• Que relacionamentos podem fornecer entrada ou acesso a indivíduos dentro de 
organizações ou instituições importantes? 

O uso de ferramentas como o Espectro de Aliados & Oponentes, desenvolvido pelo programa 
de Novas Táticas, no Centro para Vítimas de Tortura, pode ser útil na identificação de possíveis 
alvos8 (ver Figura 7). O objetivo desta ferramenta9 é ajudar ativistas a visualizarem quem está 
trabalhando especificamente para promover seus objetivos; quem está trabalhando ativamente 
contra a mudança desejada; e quem está posicionado entre esses dois extremos. Por fim, o objetivo 
é fazer com que as partes interessadas se movam ao longo do espectro e se tornem aliadas. Por 
exemplo, se uma determinada pessoa em cargo político se enquadra no segmento de “aliados 
passivos”, a esperança é que, ao final dos esforços de advocacy, ela tenha passado para o segmento 
“aliados ativos”: depois de simplesmente expressar apoio à causa, ela dá passos concretos em 
direção ao progresso esperado. Ter “oponentes passivos” se movendo para o segmento “ator 
neutro”, onde suas ações não podem mais prejudicar a causa, também é uma tática eficaz. 

Figura 7: Espectro de Aliados.

Espectro de Aliados & Oponentes
(Adaptado do Centro para Vítimas de Tortura, Novas Táticas em Direitos Humanos)

Oponentes ativos Oponentes passivos Oponentes 
passivos Aliados passivos Aliados ativos

Aqueles que 
estão trabalhando 
ativamente contra 
a mudança que 
você está buscando

Aqueles que não 
empreenderam ações 
concretas contra a 
sua questão, mas 
podem ter feito 
declarações sugerindo 
que tampouco são 
favoráveis ao tema
Exemplo: Políticos 
locais

Aqueles que 
não trabalham a 
favor ou contra 
a questão, mas 
podem se tornar 
potenciais aliados

Aqueles que 
concordam com 
você, mas não 
empreenderam 
ações concretas 
para fazer avançar 
seus objetivos
Exemplo: 
Personalidades 
públicas

Aqueles que 
estão trabalhando 
ativamente 
para alcançar 
a mudança 
que você está 
buscando

Posicione os atores do contexto local de direitos humanos ao longo desse espectro. 
Como isso afeta as táticas que você usará para fazer com que a mudança aconteça?
Como você pode trabalhar para mover os atores em direção a uma aliança ativa?
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“Táticas”10 são ações estratégicas tomadas para atingir os alvos estabelecidos. As campanhas 
de advocacy mais bem-sucedidas implementam várias táticas, incluindo conscientização, 
mobilização de aliados, busca de justiça, redução do medo, oferta de incentivos, mudança 
de mentalidade, facilitação de colaborações, capacitação etc. À medida que as pessoas e as 
situações mudam, as táticas devem permanecer flexíveis.

Embora o objetivo final seja alcançar progresso na proteção de direitos humanos, é crucial 
determinar medidas imediatas, de médio e longo prazos, que ajudarão a pavimentar o 
caminho para a mudança. 

Etapa 6 – Confirmar a Linha de Base/ Avaliação Anual com Especialistas Locais/ 
Revisão de Estratégia

As três avaliações são ferramentas úteis não apenas porque podem ajudar quem trabalha com 
direitos humanos a escolher quais questões focar, mas também porque fornecem uma “linha 
de base” que permite que tais profissionais retornem ao mesmo grupo de especialistas locais 
todos os anos para avaliar quanto progresso foi alcançado, caso tenha sido. A devolutiva que 
eles recebem também pode ajudá-los a avaliar sua estratégia anual e revisá-la, se necessário.

5 • Usando o método: e agora? 

À medida que as pessoas que trabalham com direitos humanos passam por esse processo é 
importante manter a comunicação com as partes interessadas e uma orientação em prol do 
envolvimento da comunidade. Se as partes interessadas e os membros da comunidade não 
se sentirem envolvidos nesse processo é improvável que a mudança ocorra. Além disso, a/o 
profissional de direitos humanos deve trabalhar para manter linhas de comunicação abertas 
com outras organizações que estão trabalhando em questões semelhantes. Deve-se lembrar 
de que um dos principais objetivos do MMMDH é permitir que as partes interessadas 
alinhem estrategicamente prioridades e criem expectativas comuns. 

O MMMDH é um processo cíclico projetado para responder às mudanças e aos obstáculos 
encontrados ao longo do caminho. As estratégias precisarão ser revisadas regularmente com 
base em novos desenvolvimentos e no entendimento evolutivo de uma determinada situação. 
O processo pode ser reiniciado a qualquer momento e replicado para qualquer problema.

Com o peso da lei de direitos humanos dando apoio, e tendo uma forte rede de conexões, 
amplo conhecimento em direitos humanos e escolhido as táticas certas para cumprirem sua 
missão, as trabalhadoras e os trabalhadores ainda assim considerarão a tarefa de promover 
mudança nos direitos humanos, embora intimidadora, mais manejável.  
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atrocidades sistemáticas

CECILY ROSE E FRANCIS M. 
SSEKANDI
A procura da justiça transicional e 
os valores tradicionais africanos: 
um choque de civilizações – o caso 
de Uganda

RAMONA VIJEYARASA
Verdade e reconciliação para as 
“gerações roubadas”: revisitando a 
história da Austrália

ELIZABETH SALMÓN G.
O longo caminho da luta contra a 
pobreza e seu alentador encontro 
com os direitos humanos

ENTREVISTA COM JUAN MÉNDEZ
Por Glenda Mezarobba

• SUR 8, v. 5, n. 8, Jun. 2008

MARTÍN ABREGÚ
Direitos humanos para todos: 
da luta contra o autoritarismo à 
construção de uma democracia 
inclusiva - um olhar a partir da 
Região Andina e do cone Sul

AMITA DHANDA
Construindo um novo léxico dos 
direitos humanos: convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiências

LAURA DAVIS MATTAR
Reconhecimento jurídico dos 
direitos sexuais – uma análise 
comparativa com os direitos 
reprodutivos

JAMES L. CAVALLARO 
E STEPHANIE ERIN BREWER
O papel da litigância para a justiça 
social no Sistema Interamericano

- DIREITO À SAÚDE 
E ACESSO A MEDICAMENTOS -

PAUL HUNT E RAJAT KHOSLA
Acesso a medicamentos como um 
direito humano

THOMAS POGGE
Medicamentos para o mundo: 
incentivando a inovação sem 
obstruir o acesso livre

JORGE CONTESSE 
E DOMINGO LOVERA PARMO
Acesso a tratamento médico para 
pessoas vivendo com HIV/AIDS: 
êxitos sem vitória no chile

GABRIELA COSTA CHAVES, 
MARCELA FOGAÇA VIEIRA E 
RENATA REIS
Acesso a medicamentos e 
propriedade intelectual no Brasil: 
reflexões e estratégias da sociedade 
civil

• SUR 9, v. 5, n. 9, Dez. 2008

BARBORA BUK OVSKÁ
Perpetrando o bem: as 
consequências não desejadas da 
defesa dos direitos humanos

JEREMY SARKIN
Prisões na áfrica: uma avaliação da 
perspectiva dos direitos humanos

REBECCA SAUNDERS
Sobre o intraduzível: sofrimento 
humano, a linguagem de direitos 
humanos e a comissão de verdade 
e Reconciliação da África do Sul

- SESSENTA ANOS DA 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DE DIREITOS HUMANOS -

PAULO SÉRGIO PINHEIRO
Os sessenta anos da Declaração 
Universal: atravessando um mar 
de contradições

FERNANDA DOZ COSTA
Pobreza e direitos humanos:
da mera retórica às obrigações 
jurídicas - um estudo crítico sobre 
diferentes modelos conceituais

EITAN FELNER
Novos limites para a luta 
pelos direitos econômicos e 
sociais? Dados quantitativos 
como instrumento para a 
responsabilização por violações de 
direitos humanos

KATHERINE SHORT
Da comissão ao conselho: a 
Organização das Nações Unidas 
conseguiu ou não criar um 
organismo de direitos humanos 
confiável?

ANTHONY ROMERO
Entrevista com Anthony Romero, 
Diretor Executivo da American Civil 
Liberties Union (ACLU)

• SUR 10, v. 6, n. 10, Jun. 2009

ANUJ BHUWANIA
“Crianças muito más”: “tortura 
indiana” e o Relatório da comissão 
sobre tortura em madras de 1855

DANIELA DE VITO, AISHA GILL E 
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DAMIEN SHORT
A tipificação do estupro como 
genocídio

CHRISTIAN COURTIS
Anotações sobre a aplicação 
da convenção 169 da OIt sobre 
povos indígenas por tribunais da 
América Latina

BENYAM D. MEZMUR
Adoção internacional como 
medida de último recurso na 
áfrica: promover os direitos de 
uma criança ao invés do direito a 
uma criança

- DIREITOS HUMANOS DAS 
PESSOAS EM MOVIMENTO: 
MIGRANTES E REFUGIADOS -

KATHARINE DERDERIAN E 
LIESBETH SCHOCKAERT
Respostas aos fluxos migratórios 
mistos: Uma perspectiva 
humanitária

JUAN CARLOS MURILLO
Os legítimos interesses de 
segurança dos Estados e a 
proteção internacional de 
refugiados

MANUELA TRINDADE VIANA
Cooperação internacional 
e deslocamento interno na 
colômbia: Desafios à maior crise 
humanitária da América do Sul

JOSEPH AMON E KATHERINE 
TODRYS
Acesso de populações migrantes 
a tratamento antiretroviral no Sul 
Global

PABLO CERIANI CERNADAS
controle migratório europeu em 
território africano: A omissão 
do caráter extraterritorial das 
obrigações de direitos humanos

• SUR 11, v. 6, n. 11, Dez. 2009

VÍCTOR ABRAMOVICH
Das violações em massa aos 
Padrões Estruturais: Novos 
Enfoques e clássicas tensões 
no Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos

VIVIANA BOHÓRQUEZ MONSALVE 
E JAVIER AGUIRRE ROMÁN
As tensões da Dignidade Humana: 
conceituação e Aplicação no 
Direito Internacional dos Direitos 
Humanos

DEBORA DINIZ, LÍVIA BARBOSA E 

WEDERSON RUFINO DOS SANTOS
Deficiência, Direitos Humanos e 
Justiça

JULIETA LEMAITRE RIPOLL
O Amor em tempos de cólera: 
Direitos LGBT na colômbia

- DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS 
E CULTURAIS -

MALCOLM LANGFORD
Judicialização dos Direitos 
Econômicos, Sociais e culturais 
no âmbito Nacional: Uma Análise 
Socio-Jurídica

ANN BLYBERG
O caso da Alocação Indevida: 
Direitos Econômicos e Sociais 
e Orçamento Público

ALDO CALIARI
comércio, Investimento, 
Financiamento e Direitos 
Humanos: Avaliação e Estratégia

PATRICIA FEENEY
A Luta por Responsabilidade das 
Empresas no âmbito das Nações 
Unidas e o Futuro da Agenda de 
Advocacy

- COLÓQUIO INTERNACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS -

Entrevista com Rindai chipfunde- 
vava, Diretora da zimbabwe 
Election Support Network (ZESN)
Relatório sobre o IX colóquio 
Internacional de Direitos Humanos

• SUR 12, v. 7, n. 12, Jun. 2010

SALIL SHETTY
Prefácio

FERNANDO BASCH ET AL.
A Eficácia do Sistema 
Interamericano de Proteção 
de Direitos Humanos: Uma 
Abordagem quantitativa sobre 
seu Funcionamento e sobre o 
Cumprimento de suas Decisões

RICHARD BOURNE 
Commonwealth of Nations:
Estratégias Intergovernamentais
e Não governamentais para a 
Proteção dos Direitos Humanos 
em uma Instituição Pós-colonial

- OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO -

ANISTIA INTERNACIONAL
Combatendo a Exclusão: Por 
que os Direitos Humanos São 

Essenciais para os ODMs

VICTORIA TAULI-CORPUZ
Reflexões sobre o Papel do Forum 
Permanente sobre Questões 
Indígenas das Nações Unidas 
em relação aos Objetivos de 
Desenvolvimento do milênio

ALICIA ELY YAMIN
Rumo a uma Prestação de 
Contas Transformadora: Uma 
Proposta de Enfoque com base 
nos Direitos Humanos para Dar 
cumprimento às Obrigações 
Relacionadas à Saúde materna

SARAH ZAIDI
Objetivo 6 do Desenvolvimento 
do Milênio e o Direito à 
Saúde: Contraditórios ou 
Complementares?

MARCOS A. ORELLANA
Mudança climática e os Objetivos de 
Desenvolvimento do milênio:
O Direito ao Desenvolvimento, 
cooperação Internacional e o 
mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo

- RESPONSABILIDADE DAS 
EMPRESAS -

LINDIWE KNUTSON
O Direito das vítimas do Apartheid 
a Requerer Indenizações de 
Corporações Multinacionais é 
Finalmente Reconhecido por 
Tribunais dos EUA?

DAVID BILCHITZ
O Marco Ruggie: Uma Proposta 
Adequada para as Obrigações de 
Direitos Humanos das Empresas?

• SUR 13, v. 7, n. 13, Dez. 2010

GLENDA MEZAROBBA
Entre Reparações,Meias 
Verdades e Impunidade: O Difícil 
Rompimento com o Legado da 
Ditadura no Brasil

GERARDO ARCE ARCE
Forças Armadas, Comissão da 
Verdade e Justiça Transicional 
no Peru

- MECANISMOS REGIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS -

FELIPE GONZÁLEZ
As Medidas de Urgência no 
Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ E 
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SILVANO CANTÚ
A Restrição à Jurisdição Militar 
nos Sistemas Internacionais de 
Proteção dos Direitos Humanos

DEBRA LONG E LUKAS MUNTINGH
O Relator Especial Sobre Prisões e 
Condições de Detenção na áfrica 
e o Comitê para Prevenção da 
Tortura na África: Potencial para 
Sinergia ou Inércia?

LUCYLINE NKATHA MURUNGI 
E JACQUI GALLINETTI
O Papel das cortes Sub-Regionais 
no Sistema Africano de Direitos 
Humanos

MAGNUS KILLANDER
Interpretação dos tratados 
Regionais de Direitos Humanos

ANTONIO M. CISNEROS DE 
ALENCAR
Cooperação entre Sistemas 
Global e Interamericano de 
Direitos Humanos no Âmbito do 
Mecanismo de Revisão Periódica 
Universal

- IN MEMORIAM -

Kevin Boyle – Um Elo Forte na 
Corrente Por Borislav Petranov

• SUR 14, v. 8, n. 14, Jun. 2011

MAURICIO ALBARRACÍN
CABALLERO
Corte constitucional e Movimentos 
Sociais: O Reconhecimento Judicial 
dos Direitos de casais do mesmo 
Sexo na colômbia

DANIEL VÁZQUEZ E DOMITILLE 
DELAPLACE
Políticas Públicas na Perspectiva 
de Direitos Humanos: Um Campo 
em Construção

J. PAUL MARTIN
Educação em Direitos 
Humanos em Comunidades 
em Recuperação Após Grandes 
crises Sociais: Lições para o Haiti

- DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA -

LUIS FERNANDO ASTORGA 
GATJENS
Análise do Artigo 33 da 
Convenção da ONU: O Papel 
crucial da Implementação e do 
Monitoramento Nacionais

LETÍCIA DE CAMPOS VELHO 
MARTEL

Adaptação Razoável: O Novo 
conceito sob as Lentes de Uma 
Gramática constitucional Inclusiva

MARTA SCHAAF
Negociando Sexualidade na 
Convenção de Direitos das 
Pessoas com Deficiência

TOBIAS PIETER VAN REENEN E 
HELÉNE COMBRINCK
A convenção da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com 
Deficiência na áfrica: Avanços 5 
Anos Depois

STELLA C. REICHER
Diversidade Humana e 
Assimetrias: Uma Releitura do 
contrato Social sob a Ótica das 
Capacidades

PETER LUCAS
A Porta Aberta: Cinco Filmes 
que marcaram e Fundaram as 
Representações dos Direitos 
Humanos para Pessoas com 
Deficiência

LUIS GALLEGOS CHIRIBOGA
Entrevista com Luis Gallegos 
Chiriboga, Presidente (2002-2005) 
do comitê Ad Hoc que Elaborou a 
Convenção Sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência

• SUR 15, v. 8, n. 15, Dez. 2011

ZIBA MIR-HOSSEINI
Criminalização da Sexualidade: 
Leis de Zina Como Violência 
Contra as Mulheres em Contextos 
Muçulmanos

LEANDRO MARTINS ZANITELLI
Corporações e Direitos Humanos: 
O Debate Entre voluntaristas
e Obrigacionistas e o Efeito 
Solapador das Sanções

ENTREVISTA COM DENISE DORA
Responsável pelo Programa de 
Direitos Humanos da Fundação 
Ford no Brasil entre 2000 e 2011

- IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO 
NACIONAL DAS DECISÕES 
DOS SISTEMAS REGIONAIS E 
INTERNACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS -

MARIA ISSAEVA,
IRINA SERGEEVA E MARIA 
SUCHKOVA
Execução das Decisões da Corte 
Europeia de Direitos Humanos 
na Rússia: Avanços Recentes e 
Desafios Atuais

CÁSSIA MARIA ROSATO E LUDMILA 
CERQUEIRA CORREIA
Caso Damião Ximenes Lopes: 
Mudanças e Desafios Após a 
Primeira condenação do Brasil 
pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos

DAMIÁN A. GONZÁLEZ- SALZBERG
A Implementação das Sentenças 
da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos na Argentina: 
Uma Análise do Vaivém 
Jurisprudencial da Corte Suprema 
de Justiça da Nação

MARCIA NINA BERNARDES
Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos como 
Esfera Pública transnacional: 
Aspectos Jurídicos e Políticos 
da Implementação de Decisões 
Internacionais

- CADERNO ESPECIAL:
CONECTAS DIREITOS 
HUMANOS -10 ANOS -

A Construção de uma Organização 
Internacional do/no Sul

• SUR 16, v. 9, n. 16, Jun. 2012

PATRICIO GALELLA E CARLOS
ESPÓSITO
As Entregas Extraordinárias 
na Luta Contra o terrorismo. 
Desaparecimentos Forçados?

BRIDGET CONLEY-ZILKIC
Desafios para Aqueles que 
Trabalham na Área de Prevenção e 
Resposta ao Genocídio

MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS 
MACHADO, JOSÉ RODRIGO 
RODRIGUEZ, FLAVIO MARQUES 
PROL, GABRIELA JUSTINO 
DA SILVA, MARINA ZANATA 
GANZAROLLI E RENATA DO VALE 
ELIAS
Disputando a Aplicação das Leis: 
A constitucionalidade da Lei maria 
da Penha nos tribunais Brasileiros

SIMON M. WELDEHAIMANOT
A CADHP no caso Southern 
Cameroons

ANDRÉ LUIZ SICILIANO
O Papel da Universalização dos 
Direitos Humanos e da migração 
na Formação da Nova Governança 
Global

- SEGURANÇA CIDADÃ E DIREITOS 
HUMANOS -
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GINO COSTA
Segurança Pública e crime 
Organizado transnacional nas 
Américas: Situação e Desafios no 
âmbito Interamericano

MANUEL TUFRÓ
Participação cidadã, Segurança 
Democrática e conflito entre 
culturas Políticas. Primeiras 
Observações sobre uma 
Experiência na cidade Autônoma 
de Buenos Aires

CELS
A Agenda Atual de Segurança e 
Direitos Humanos na Argentina. 
Uma Análise do Centro de Estudos 
Legais y Sociais (CELS)

PEDRO ABRAMOVAY
A Política de Drogas e A marcha da 
Insensatez

VISÕES SOBRE AS UNIDADES DE 
POLÍCIA PACIFICADORA (UPPS) NO 
RIO DE JANEIRO, BRASIL

RAFAEL DIAS – Pesquisador, Justiça 
Global

JOSÉ MARCELO ZACCHI – 
Pesquisador- associado do 
Instituto de Estudos do trabalho e 
Sociedade – IETS

• SUR 17, v. 9, n. 17, dez. 2012

- DESENVOLVIMENTO
E DIREITOS HUMANOS -

CÉSAR RODRÍGUEZ GARAVITO, 
JUANA KWEITEL E LAURA TRAJBER 
WAISBICH
Desenvolvimento e Direitos 
Humanos: Algumas Ideias para 
Reiniciar o Debate

IRENE BIGLINO, CHRISTOPHE 
GOLAY E IVONA TRUSCAN
A contribuição dos Procedimentos 
Especiais da ONU para o Diálogo 
entre os Direitos Humanos e o 
Desenvolvimento

LUIS CARLOS BUOB CONCHA
Direito à água: Entendendo
seus componentes Econômico, 
Social e cultural como Fatores de 
Desenvolvimento para os Povos 
Indígenas

ANDREA SCHETTINI
Por um Novo Paradigma de 
Proteção dos Direitos dos Povos 
Indígenas: Uma Análise crítica dos 
Parâmetros Estabelecidos pela 
corte Interamericana de Direitos 

Humanos

SERGES ALAIN DJOYOU KAMGA E 
SIYAMBONGA HELEBA
Crescimento Econômico pode 
traduzir-se em Acesso aos 
Direitos? Desafios das Instituições 
da África do Sul para que o 
Crescimento Conduza a Melhores 
Padrões de Vida

ENTREVISTA COM SHELDON 
LEADER
Empresas Transnacionais e 
Direitos Humanos

ALINE ALBUQUERQUE E DABNEY 
EVANS
Direito à Saúde no Brasil: Um 
Estudo sobre o Sistema de 
Apresentação de Relatórios para 
os Comitês de Monitoramento de 
Tratados

LINDA DARKWA
E PHILIP ATTUQUAYEFIO
Matando Para Proteger? Guardas 
da Terra, Subordinação do Estado 
e Direitos Humanos em Gana

CRISTINA RĂDOI
A Resposta Ineficaz das
Organizações Internacionais em 
Relação à Militarização da Vida das 
Mulheres

CARLA DANTAS
Direito de Petição do Indivíduo no 
Sistema Global de Proteção dos 
Direitos Humanos

• SUR 18, v. 10, n. 18, Jun. 2013

- INFORMAÇÃO 
E DIREITOS HUMANOS -

SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA
Aaron Swartz e as Batalhas pela 
Liberdade do Conhecimento

ALBERTO J. CERDA SILVA
Internet Freedom não é Suficiente: 
Para uma Internet Fundamentada 
nos Direitos Humanos

FERNANDA RIBEIRO ROSA
Inclusão Digital como Política 
Pública: Disputas no Campo dos 
Direitos Humanos

LAURA PAUTASSI
Monitoramento do Acesso 
à Informação a Partir dos 
Indicadores de Direitos Humanos

JO-MARIE BURT E CASEY 
CAGLEY Acesso à Informação, 
Acesso à Justiça: Os Desafios da 

Accountability no Peru 

MARISA VIEGAS E SILVA
O Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas: Seis Anos 
Depois

JÉRÉMIE GILBERT
Direito à terra como Direito 
Humano: Argumentos em Prol de 
um Direito Específico à Terra

PÉTALLA BRANDÃO TIMO
Desenvolvimento à custa 
de Violações: Impacto de 
megaprojetos nos Direitos 
Humanos no Brasil

DANIEL W. LIANG WANG E 
OCTAVIO LUIZ MOTTA FERRAZ
Atendendo os mais Necessitados? 
Acesso à Justiça e o Papel dos 
Defensores e Promotores Públicos 
no Litígio Sobre Direito à Saúde na 
Cidade de São Paulo

OBONYE JONAS
Direitos Humanos, Extradição e 
Pena de Morte: Reflexões Sobre o 
Impasse Entre Botsuana e África 
Do Sul

ANTONIO MOREIRA MAUÉS
Supralegalidade dos Tratados 
Internacionais de Direitos 
Humanos e Interpretação 
Constitucional

• SUR 19, v. 10, n. 18, Dez. 2013

- POLÍTICA EXTERNA 
E DIREITOS HUMANOS -

DAVID PETRASEK
Novas potências, novas 
estratégias? Diplomacia em 
direitos humanos no século XXI

ADRIANA ERTHAL ABDENUR 
E DANILO MARCONDES DE 
SOUZA NETO
cooperação brasileira para o 
desenvolvimento na África: qual o 
papel da democracia e dos direitos 
humanos?

CARLOS CERDA DUEÑAS
Limites e avanços na incorporação 
de normas internacionais de 
direitos humanos no México a 
partir da reforma constitucional 
de 2011

ELISA MARA COIMBRA
Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos: Desafios à 
implementação das decisões da 
corte no Brasil
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CONOR FOLEY
A evolução da legitimidade das 
intervenções humanitárias

DEISY VENTURA
Saúde pública e política externa 
brasileira

CAMILA LISSA ASANO
Política externa e direitos 
humanos em países emergentes: 
Reflexões a partir do trabalho de 
uma organização do Sul Global

ENTREVISTA COM MAJA 
DARUWALA (CHRI) E SUSAN 
WILDING (CIVICUS)
A política externa das democracias 
emergentes: qual o lugar dos 
direitos humanos? Um olhar sobre 
a Índia e a África do Sul

DAVID KINLEY
Encontrando liberdade na China: 
Direitos humanos na economia 
política

LAURA BETANCUR RESTREPO
A promoção e a proteção dos 
direitos humanos por meio de 
clínicas jurídicas e sua relação com 
os movimentos sociais: conquistas 
e desafios no caso da objeção 
de consciência ao serviço militar 
obrigatório na Colômbia

ALEXANDRA LOPES DA COSTA
Inquisição contemporânea: Uma 
história de perseguição criminal, 
exposição da intimidade e violação 
de direitos no Brasil

ANA CRISTINA GONZÁLEZ VÉLEZ E 
VIVIANA BOHÓRQUEZ MONSALVE
Estudo de caso da colômbia: 
Normas sobre aborto para fazer 
avançar a agenda do Programa de 
Ação do Cairo

• SUR 20, v. 11, n. 20, Jan/Dez. 2014

PERFIL DE PEDRO PAULO 
POPPOVIC
“Não criamos a Revista Sur porque 
tínhamos certezas, mas porque
estávamos cheios de dúvidas”

MALAK EL-CHICHINI POPPOVIC E
OSCAR VILHENA VIEIRA
Perspectivas sobre o movimento 
internacional de direitos humanos 
no século XXI: As respostas 
mudam

- LINGUAGEM -

SARA BURKE
O que uma época de protestos 

globais diz a respeito da 
Eficácia dos direitos humanos 
como linguagem para alcançar 
mudanças sociais

VINODH JAICHAND
Após o estabelecimento de 
normas de direitos humanos, o 
que virá a seguir?

DAVID PETRASEK
Tendências globais e o futuro da 
defesa e promoção dos direitos 
humanos

SAMUEL MOYN
O futuro dos direitos humanos

STEPHEN HOPGOOD
Desafios para o Regime Global 
de Direitos Humanos: Os 
direitos humanos ainda são uma 
linguagem eficaz para a mudança 
social?

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA
Os direitos humanos como meio 
eficaz para produzir mudanças 
sociais

ENTREVISTA COM RAQUEL ROLNIK
Sistema de Procedimentos 
Especiais da ONU é “controlado 
para não ter efeito”

ENTREVISTA COM PAULO SÉRGIO 
PINHEIRO
“Fora dos direitos humanos não 
vejo solução para atender às 
vítimas”

ENTREVISTA COM KUMI NAIDOO
“O Estado de Direito consolidou 
todas as injustiças que existiam 
antes dele”

- TEMAS -

JANET LOVE
Estaríamos despolitizando o 
poder econômico? A deliberada 
irresponsabilidade corporativa 
e a resposta burocrática dos 
defensores de direitos humanos

PHIL BLOOMER
Os direitos humanos são uma 
ferramenta eficaz para a mudança 
social? Uma perspectiva sobre 
direitos humanos e empresas

GONZALO BERRÓN
Poder econômico, democracia 
e direitos humanos. Um novo 
debate internacional sobre 
direitos humanos e empresas

DIEGO LORENTE PÉREZ DE EULATE

Problemas e desafios das 
organizações e redes de 
migrações e direitos humanos na 
Mesoamérica

GLORIA CAREAGA PÉREZ
A proteção dos direitos LGBTI, um 
panorama incerto

ARVIND NARRAIN
Brasil, Índia, África do Sul: 
Constituições transformadoras e 
seu papel nas lutas LGBT

SONIA CORRÊA
Potências emergentes: Seria a 
sexualidade e os direitos humanos 
um assunto secundário?

CLARA SANDOVAL
Justiça de transição e mudança 
social

- PERSPECTIVAS -

NICOLE FRITZ
Litígio em direitos humanos 
na África Austral: Dificuldades 
em rebater a opinião pública 
prevalecente

MANDIRA SHARMA
Pondo as leis em funcionamento: 
Experiências do Advocacy Forum 
na prevenção da tortura no Nepal

MARIA LÚCIA DA SILVEIRA
Direitos humanos e mudanças 
sociais em Angola

SALVADOR NKAMATE
A luta pela afirmação dos direitos 
humanos em Moçambique:
Os avanços e os retrocessos

HARIS AZHAR
A luta pelos direitos humanos na 
Indonésia: Avanços internacionais, 
impasses internos

HAN DONGFANG
Vislumbrando um futuro 
democrático na China

ANA VALÉRIA ARAUJO
Desafios de sustentabilidade da 
agenda de direitos humanos no 
Brasil

MAGGIE BEIRNE
Estaríamos jogando fora o bebê 
com a água do banho? A dinâmica 
Norte-Sul na perspectiva do 
trabalho em direitos humanos na 
Irlanda do Norte

ENTREVISTA COM MARÍA-I. 
FAGUAGA IGLESIAS
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“As particularidades de Cuba 
nem sempre são identificadas ou 
compreendidas pelos ativistas 
de direitos humanos de outros 
países”

- VOZES -

FATEH AZZAM
Por que devemos ter que 
“representar” alguém?

MARIO MELO
Vozes da selva no estrado da 
Corte Interamericana de Direitos 
Humanos

ADRIAN GURZA LAVALLE
ONGs, direitos humanos e 
representação

JUANA KWEITEL
Experimentação e inovação em 
matéria de prestação de contas 
nas organizações de direitos 
humanos da América Latina

PEDRO ABRAMOVAY 
E HELOISA GRIGGS
Minorias democráticas em 
democracias do século 21

JAMES RON, DAVID CROW 
E SHANNON GOLDEN
Familiaridade com 
direitos humanos e status 
socioeconômico: Um estudo sobre 
quatro países

CHRIS GROVE
Construindo um movimento global 
para tornar direitos humanos e 
justiça social uma realidade para 
todos

ENTREVISTA COM MARY LAWLOR E 
ANDREW ANDERSON
“O papel das organizações 
internacionais deve ser apoiar os 
defensores locais”

- FERRAMENTAS -

GASTÓN CHILLIER E PÉTALLA 
BRANDÃO TIMO
O movimento global de direitos 
humanos no século XXI: Reflexões 
sob a perspectiva de uma ONG 
nacional de direitos humanos do Sul

MARTIN KIRK
Sistemas, cérebros e lugares 
silenciosos: Reflexões sobre o 
futuro das campanhas de direitos 
humanos

ROCHELLE JONES, SARAH 
ROSENHEK E ANNA TURLEY

Organização de “apoio ao 
movimento”: A experiência da 
Associação para os Direitos das 
Mulheres e o Desenvolvimento 
(AWID)

ANA PAULA HERNÁNDEZ
Apoiando organizações locais:
O trabalho do Fundo para os 
Direitos Humanos Globais no 
México

MIGUEL PULIDO JIMÉNEZ
Ativismo em direitos humanos em 
tempos de saturação cognitiva.
Falemos de ferramentas

MALLIKA DUTT E NADIA RASUL
Conscientização digital: Uma 
análise das oportunidades e dos 
riscos enfrentados pelos ativistas 
de direitos humanos na era digital

SOPHEAP CHAK
Influência das novas tecnologias 
de informação e comunicação no 
ativismo no Camboja

SANDRA CARVALHO 
E EDUARDO BAKER
Experiências de litígio estratégico 
no Sistema Interamericano de 
Proteção dos Direitos Humanos

ENTREVISTA COM FERNAND 
ALPHEN
“Desçam do pedestal”

ENTREVISTA COM MARY KALDOR
“As ONGs não são a mesma coisa 
que sociedade civil, mas algumas 
ONGs têm o papel de facilitadoras”

ENTREVISTA COM LOUIS 
BICKFORD
Convergência para o Centro 
Global: “Quem define a agenda 
global de direitos humanos e 
como”

- MULTIPOLARIDADE -

LUCIA NADER
Organizações sólidas em um mundo 
líquido

KENNETH ROTH
Por que acolhemos parcerias em 
direitos humanos

CÉSAR RODRÍGUEZ-GARAVITO
O futuro dos direitos humanos: 
Do controle à simbiose

DHANANJAYAN SRISKANDARAJAH 
E MANDEEP TIWANA
Rumo a uma sociedade civil 
multipolar

ENTREVISTA COM EMILIE 
M. HAFNER-BURTON
“Evitar o uso do poder seria 
devastador para os direitos 
humanos”

ENTREVISTA COM MARK 
MALLOCH-BROWN
“Hoje somos um mundo 
extremamente multipolar, mas 
não somente composto por 
Estados-nação”

ENTREVISTA COM SALIL SHETTY
“Organizações de direitos 
humanos devem colocar mais o 
pé no chão” ou como perdemos o 
bonde

ENTREVISTA COM LOUISE ARBOR
“A solidariedade Norte-Sul é 
fundamental”

• SUR 21, v. 12, n. 21, Ago. 2015

- DOSSIÊ SUR DROGAS 
E DIREITOS HUMANOS -  
RAFAEL CUSTÓDIO
ONGs e politíca de drogas

CARL L. HART
Slogans vazios, problemas reais

LUÍS FERNANDO TÓFOLI
Políticas de drogas e saúde pública

LUCIANA BOITEUX
Brasil: Reflexões críticas
sobre uma política de drogas 
represiva

JUAN CARLOS GARZÓN &
 LUCIANA POL
O elefante na sala: Drogas e 
direitos humanos na América 
Latina

GLORIA LAI
Ásia: Em defesa de políticas de 
droga mais humanas e eficazes

ADEOLU OGUNROMBI
África Ocidental: Uma nova 
fronteira para a política de drogas?

MILTON ROMANI GERNER
Avanços na política de drogas 
no Uruguai

ANAND GROVER
ONU em 2016: Um divisor de 
águas

- ENSAIOS -

VÍCTOR ABRAMOVICH
Poderes regulatórios estatais no 
pluralismo jurídico global
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GLENDA MEZAROBBA
Mentiras gravadas no mármore e 
verdades perdidas para sempre

JONATHAN WHITTALL
A ação humanitária é 
independente de interesses 
políticos?

- IMAGENS -

LEANDRO VIANA
Protestos globais: Pela lente dos 
fotógrafos

- EXPERIÊNCIAS -

KIN-MAN CHAN
Ocupando Hong Kong

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

INÊS MINDLIN LAFER
Filantropia familiar no Brasil
- DIÁLOGOS -

KASHA JACQUELINE NABAGESERA
“Todas as vozes importam”

GERARDO TORRES PÉREZ & MARÍA 
LUISA AGUILAR
“Eles têm de nos entregar nossos 
companheiros com vida”

- VOZES -

ANTHONY D. ROMERO
Vigilância em massa de E-mails: 
A próxima batalha

• SUR 22, v. 12, n. 22, Jan/Dez. 2015 

- O DOSSIÊ SUR
SOBRE ARMAS 
E DIREITOS HUMANOS -

QUEM SENTA-SE À MESA 
DE NEGOCIAÇÃO?

BRIAN WOOD
& RASHA ABDUL-RAHIM
Nascimento e coração do Tratado 
sobre o Comércio de Armas

JODY WILLIAMS
Mulheres, armas, paz e segurança

CAMILA ASANO
& JEFFERSON NASCIMENTO
Armas como política externa:
o caso brasileiro

DANOS COTIDIANOS

DANIEL MACK
Armas pequenas, 
grandes violações

MAYA BREHM
O custo humano do bombardeio 
às cidades

POLICIAMENTO

GUY LAMB
Combatendo o incêndio 
com fogo

ANNA FEIGENBAUM
Agentes antimotim:
O caso pró-regulamentação

PROJETANDO O FUTURO

THOMAS NASH
Tecnologias da violência e 
desigualdade global

MIRZA SHAHZAD AKBAR 
& UMER GILANI
Fogo do céu azul

HÉCTOR GUERRA
& MARÍA PÍA DEVOTO
Regulamentação do Comércio  
de Armas e Desenvolvimento 
Sustentável: os próximos 15 anos

- INFOGRÁFICOS -

INFOGRÁFICOS
Armas & Direitos Humanos

- IMAGENS -

FUNDAÇÃO MAGNUM
O impacto das armas sobre a 
população civil

- DIÁLOGOS -

MARYAM AL-KHAWAJA
“Qualquer arma pode ser letal”

- ENSAIOS -

BONITA MEYERSFELD 
& DAVID KINLEY
Bancos e direitos humanos: 
uma experiência sul-africana

KATHRYN SIKKINK
Protagonismo da América Latina 
em Direitos Humanos

ANA GABRIELA MENDES BRAGA 
& BRUNA ANGOTTI
Da hipermaternidade à 
hipomaternidade no cárcere 
feminino brasileiro

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

KARENINA SCHRÖDER
“As ONGs com certeza consideram 
que é útil fazer parte da nossa 

aliança global em prol da 
prestação de contas”

- EXPERIÊNCIAS -

MAINA KIAI
Retomando espaço cívico por meio 
do litígio com apoio da ONU

- VOZES -

KAVITA KRISHNAN
Cultura do estupro e machismo na 
Índia em globalização

SHAMI CHAKRABARTI
Com o dedo no gatilho

• SUR 23, v. 13, n. 24, jul. 2016 

DOSSIÊ SUR
SOBRE MIGRAÇÃO 
E DIREITOS HUMANOS

• QUEM ESTÁ MIGRANDO, 
PARA ONDE E POR QUÊ?

CATHERINE WIHTOL DE WENDEN 
As novas migrações

SASKIA SASSEN 
Três migrações emergentes:
uma mudança histórica

• POLÍTICA SOB ESCRUTÍNIO

MESSAOUD ROMDHANI
Cercas altas não produzembons 
vizinhos

JAMIL DAKWAR
Não tão sãos e salvos

DEISY VENTURA 
Impacto das crises sanitárias 
internacionais sobre os direitos dos 
migrantes

• AVANÇANDO

FRANÇOIS CRÉPEAU 
“Os traficantes sempre superarão 
os governos em inteligência, ritmo e 
velocidade”

ZENÉN JAIMES PERÉZ 
Uma força a ser reconhecida

PABLO CERIANI CERNADAS
A linguagem como instrumento
de política migratória

- CARTOONS - 

ARES, BOLIGAN, BONIL, BRANDAN, 
GLEZ, PAYAM & ZLATKOVSKY
Cartooning for Peace
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LATUFF

- INFOGRÁFICOS -

DEISY VENTURA & NATÁLIA ARAÚJO
Migração e direitos humanos

- VÍDEO ARTIGO - 

BIA BITTENCOURT, ISADORA  
BRANT, JOÃO WAINER& LUCAS 
FERRAZ
Mensajeros de las malas noticias 

- DIÁLOGOS -

MICHAEL KIRBY 
“O relatório causou sensação 
no CDH”

- ENSAIOS -

MAKAU MUTUA
A África e o Estado de Direito 

SANDRA CARVALHO, ALICE DE 
MARCHI PEREIRA DE SOUZA & 
RAFAEL MENDONÇA DIAS
Políticas de Proteção a Defensores/
as de Direitos Humanos

JULIETA ROSSI
Reestruturação de dívidas 
soberanas, desenvolvimento 
nacional e direitos humanos

- EXPERIÊNCIAS -

LISA CHAMBERLAIN 
Lutando contra empresas 
pelo acesso à informação

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

LUCIA NADER & JOSÉ G. F. DE 
CAMPOS
Cinco razões para temer a inovação

- VOZES -

KUMI NAIDOO 
Quando a África se une 

LAURA DUPUY LASSERRE
Refletir para avançar

• SUR 24, v. 13, n. 24, Dez. 2016 

MULHERES: MOBILIZAÇÕES, 
CONQUISTAS E ENTRAVES 

- ENSAIOS -

CHIARA CAPRARO
Direitos das mulheres e justiça  
fiscal

PILAR ARCIDIÁCONO

Expansão e exclusões do subsídio 
universal por filho na Argentina

LAURA PAUTASSI
Do “boom” do cuidado ao exercício 
de direitos

HERMINIA GONZÁLVEZ TORRALBO
Os cuidados na migração
transnacional

HELENA HIRATA
O trabalho de cuidado

SOUAD EDDOUADA
Feminismo no Marrocos:
entre o local e o global

NAYEREH TOHIDI
Direitos das mulheres e 
movimentos feministas no Irã

LUCÍA MARTELOTTE
25 anos de aplicação de leis de 
cotas na América Latina

DJAMILA RIBEIRO 
Feminismo negro para um novo 
marco civilizatório

DIYA UBEROI & BEATRIZ GALLI 
A recusa dos serviços de saúde 
reprodutiva por motivo de 
consciência na América Latina 

SYLVIA TAMALE 
Controle da fertilidade das 
mulheres em Uganda 

NATALIA GHERARDI 
Violência contra mulheres na 
América Latina 

MARIAM KIROLLOS 
“As filhas do egito são uma linha 
vermelha” 

WANIA PASINATO 
Dez anos de lei Maria da Penha

MARIANA JOFFILY 
Violências sexuais nas ditaduras 
militares latino-americanas: 
quem quer saber?

- ARTE -

ILUSTRAÇÕES DE CATARINA 
BESSELL Mulheres em greve

- INFOGRÁFICOS - 

NATÁLIA ARAÚJO
ILUSTRAÇÃO DE CATARINA 
BESSELL
DESIGN DE DANIEL LOPES 
Desigualdade em números

- VOZES - 

SEMANUR KARAMAN
Construindo solidariedades plurais

- DIÁLOGOS -

SILVIA FEDERICI
“Nossa luta não será bem sucedida 
a menos que reconstruamos a 
sociedade”

SONIA CORREA
“A categoria mulher não serve 
mais para a luta feminista”

MARIA GALINDO 
“A homogeneidade do feminismo 
nos entedia; é preciso criar alianças 
insólitas” 

- PERFIS -

AYLA AKAT ATA
“Em um contexto de vida ou 
morte, a não-violência é privilégio”

YIPING CAI
“Não há desenvolvimento sem a 
participação das mulheres”

YARA SALLAM 
“Não trocaria o que faço por mais 
segurança”

SIBONGILE NDASHE 
“O corpo é a fonte onde estão 
localizadas todas as lutas”

CHRISTINE AHN 
“Quem vai acabar com a guerra 
são as mulheres” 

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

ELLEN SPRENGER 
Repensando o financiamento para 
os direitos das mulheres

• SUR 25, v. 14, n. 25, Jul. 2017

- DOSSIÊ SUR SOBRE RECURSOS 
NATURAIS E DIREITOS HUMANOS -

• O PAPEL DA LEI NA PREVENÇÃO 
DA EXPLORAÇÃO

JAVED NOORANI
Riqueza além do alcance

SILAS KPANAN AYOUNG SIAKOR
O papel da sociedade civil na 
reforma do setor de silvicultura da 
Libéria

• O PAPEL DO ESTADO E 
DA INICIATIVA PRIVADA NA 
EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS 

NÚMEROS ANTERIORES



NATURAIS

ASEIL ABU-BAKER
Privados de água

RENZO ALEXANDER GARCÍA
Cajamarca, Colômbia

MICHAEL POWER 
& MANSON GWANYANYA
Massacre em Marikana

CAIO BORGES 
& TCHENNA FERNANDES MASO
O caso do rompimento da 
barragem no Rio Doce

• EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 
NATURAIS E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

TESSA KHAN
Prestando contas dos danos aos 
direitos humanos causados por 
mudanças climáticas

MICHAEL T. KLARE
Nova matriz energética 
transformará os estados unidos 
em “terceiro mundo”?

• O PAPEL DOS INDIVÍDUOS 
NA PROTEÇÃO DE NOSSOS 
RECURSOS NATURAIS

PATRICIA ARDÓN 
& DAYSI FLORES
Berta vive! Copinh continua...

ALEX SOROS
Os verdadeiros heróis e heroínas 
do movimento ambiental

- PERFIS -

BEATA TSOSIE PEÑA
“Eu não separo a luta da minha 
espiritualidade”

JENNIFER DOMÍNGUEZ
“Lutar pelos direitos humanos 
no meu país é saber que você vai 
morrer, que podem te matar”

JÔICE CLEIDE SANTIAGO 
DOS SANTOS
“Eu luto contra o racismo religioso 
e contra o racismo ambiental”

- IMAGENS -

JASHIM SALAM & KHALED HASAN
O impacto das mudanças 
climáticas nos seres humanos

- HISTÓRIA EM QUADRINHOS -

FRONT LINE DEFENDERS

La Lucha • A história de Lucha 
Castro e os direitos humanos 
no México

- ENSAIOS -

ALEJANDRO ANAYA MUÑOZ
Regimes internacionais de direitos 
humanos

MARIO PATRÓN, SANTIAGO 
AGUIRRE ESPINOSA, SOFÍA DE 
ROBINA, STEPHANIE BREWER 
& MARÍA LUISA AGUILAR
Um exercício novo de supervisão 
internacional

MARLON ALBERTO WEICHERT
Os crimes contra a humanidade 
em contextos democráticos

VINCENT PLOTON
La implementação das 
recomendações dos órgãos de 
tratados da ONU

- DIÁLOGOS -

ENTREVISTA COMJUAN E. MÉNDEZ
“Temos perdido o sentido do 
propósito de eliminar a tortura”

- EXPERIÊNCIAS -

IRIT TAMIR
El código de campaña corporativa 
de Oxfam

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

RENATA REIS & SUSANA DE DEUS
Médicos sem fronteiras: 
A coerência com seus princípio

- VOZES -
PHILIP ALSTON
Direitos humanos sob ataque

• SUR 26, v. 14 n. 26, Dez. 2017

RETOMANDO O ESPAÇO CIVIL

- ENSAIOS -

BONDITA ACHARYA, HELEN KEZIE-
NWOHA, SONDOS SHABAYEK, 
SHALINI EDDENS & SUSAN JESSOP
Direitos das mulheres e justiça  
Manter-se firme

SARA ALSHERIF
Egito: espaços sob ataque

JONAS BAGAS
Duterte e a saída dos doadores

ANA CERNOV
A sociedade civil não é a inimiga

DENISE DORA, RAVINDRAN DANIEL 
& BARBARA KLUGMAN
O Sul em transição
SHANNON N. GREEN
Aproveitando o momento

OLGA GUZMÁN VERGARA
México e sua política externa de 
negação

ADRIAN JJUUKO & LINETTE DU 
TOIT
“Se continuarmos trabalhando, 
como eles poderão vencer?”

STEFÁNIA KAPRONCZAY
Guerra contra ONGs na europa 
oriental

VALERIE MSOKA
Histórias de luta e inspiração

VICTORIA IBEZIM-OHAERI
A luta contra o fechamento do 
espaço civil na Nigéria

CARLOS PATIÑO PEREDA
Resiliência em tempos de 
repressão

ZOYA REHMAN
Resistência feminista on-line no 
Paquistão

DHANANJAYAN SRISKANDARAJAH 
& MANDEEP TIWANA
Desafios globais, respostas locais

ANA MARÍA HERNÁNDEZ 
CÁRDENAS & NALLELY 
GUADALUPE TELLO MÉNDEZ
O autocuidado como estratégia 
política

MIGUEL DE LA VEGA
Restrições sutis à liberdade de 
associação

- INFOGRÁFICOS -

DESIGN • LETÍCIA COELHO
Infográficos: espaço civil explicado

- VÍDEO ARTIGO -

GABRIELA BERND & MARCOS 
VILAS BOAS
Estratégias para resistir

- DIÁLOGOS -

ENTREVISTA COM MAINA KIAI
“Precisamos retornar ao essencial”

- VOZES - 

HAGAI EL-AD
A realidade de exceção 
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permanente do estado único

RAULL SANTIAGO
As vidas nas favelas importam

G. ANANTHAPADMANABHAN 
& SHAMBHAVI MADHAN
Conectando filantropia e direitos

• SUR 27, v. 15 n. 27, Jul. 2018

- DOSSIÊ SUR SOBRE INTERNET E 
DEMOCRACIA -

RENATA ÁVILA PINTO
Soberania digital
ou colonialismo digital?

TED PICCONE
Democracia e tecnologia digital

ANITA GURUMURTHY 
& DEEPTI BHARTHUR
Democracia e a virada algorítmica

JONATHAN PERRI
Construindo um movimento
pela neutralidade da rede

DAVID KAYE
“A neutralidade da rede faz parte 
da luta internacional pelos direitos 
humanos na era digital”

MARCIO MORETTO RIBEIRO 
& PABLO ORTELLADO
O que são e como lidar
com as notícias falsas

CASS SUNSTEIN
As mídias sociais são boas
ou ruins para a democracia?

LUCY PURDON
Uma votação um tanto secreta

MARIANA VALENTE 
& NATÁLIA NERIS
Elas vão feminizar a internet?

REEM AL MASRI
Engajamento público on-line
na Jordânia

- ENSAIOS -

RAIANE PATRÍCIA S. ASSUMPÇÃO
FERNANDA DE MAGALHÃES DIAS
FRINHANI JAVIER AMADEO
ALINE LÚCIA DE ROCCO GOMES
DÉBORA MARIA DA SILVA 
VALÉRIA AP. DE OLIVEIRA SILVA
A violência de Estado
e a busca pelo acesso à justiça

NATHÁLIA OLIVEIRA 
& LUCIA SESTOKAS
A política de drogas

é uma questão de mulheres

- ENTREVISTAS -
JUAN PABLO BOHOSLAVSKY 
“Avaliações de impacto em direitos 
humanos devem fazer parte das 
reformas econômicas”

- IMAGENS -

CHRISTY CHOW
MOK TING YAN VIVIEN 
JENNIFER LAI CING YAN 
LEO KWOK
NG PUI YAN ESTHER 
LIT WING HUNG
KONG KA YAN
VERA CHIU
Prêmio de Artes em Direitos 
Humanos de Hong Kong

- VOZES - 
MARIELLE FRANCO
“Pacificação” para quem?

DEBORAH DOANE
O que acontece quando um 
gigante espirra?

• SUR 28, v. 15 n. 28, Dez. 2018

- RAÇA E DIREITOS HUMANOS: 
MOVENDO ESTRUTURAS -

• (DES)CRIMINALIZANDO CORPOS 
NEGROS

ALINE MAIA NASCIMENTO
De Winnie Mandela
à Baixada Fluminense

NATHÁLIA OLIVEIRA E EDUARDO 
RIBEIRO
O massacre negro brasileiro na 
guerra às drogas

JULIANA BORGES
Mulheres negras na mira

• JUDICIALIZANDO RAÇA

MARYLUZ BARRAGÁN GONZÁLEZ
O desafio de superar as barreiras 
institucionais para a não 
discriminação racial no trabalho

THULA PIRES
Racializando o debate sobre 
direitos humanos

LÍVIA MIRANDA MÜLLER 
DRUMOND CASSERES
Racismo estrutural
e a criminalização do aborto no 
Brasil

• REPENSANDO NARRATIVAS E 
FINANCIAMENTOS

NICOLETTE NAYLOR
A única mulher negra no jantar de 
filantropia

MARIANA BERBEC-ROSTAS 
SOHEILA COMNINOS
MARY MILLER FLOWERS
SUE GUNAWARDENA-VAUGHN 
MICHAEL HEFLIN
NINA MADSEN
A questão racial importa

THIAGO AMPARO
Diversificando saberes

A. KAYUM AHMED
Direitos humanos
e o corpo negro não humano

DENISE CARREIRA
O lugar dos sujeitos brancos na 
luta antirracista

• REPOSICIONANDO RAÇA NA 
AGENDA INTERNACIONAL

E. TENDAYI ACHIUME
Pautando a igualdade racial
na agenda global de direitos 
humanos

ROBERTO ROJAS DÁVILA
Afrodescendentes como sujeitos 
de direitos do direito internacional 
dos direitos humanos

INTERSECÇÕES

MEGG RAYARA GOMES DE 
OLIVEIRA
Por que você não me abraça?

ROSANE VIANA JOVELINO
Desenvolvimento
como prática democrática

• ARTE COMO FORMA DE LUTA

HÉLIO MENEZES LILIA SCHWARCZ
Histórias Afro-Atlânticas

NATASHA NERI JULIANA FARIAS 
KARLA DA COSTA RENATO 
MARTINS
Vídeo artigo: Luto para nós é 
verbo

RHUANN FERNANDES
Mar de versos

DIANE LIMA
“Não me aguarde na retina”

• SUR 29, v. 16 n. 29, Ago. 2019

- RELIGIÕES E DIREITOS HUMANOS -

VALENTINE ZUBER
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Os direitos humanos
têm uma origem religiosa?

AZZA KARAM
Do diálogo à diapraxis
no desenvolvimento internacional

AHMED SHAHEED
Protegendo e promovendo o 
direito à liberdade de religião e 
crença para todos

REY TY
A crise dos refugiados rohingya

HUMBERTO MANOEL
DE SANTANA JR.
Direito à terra na encruzilhada

CEZAR AUGUSTO DRANKA E 
MELISSA MARTINS CASAGRANDE
Liberdade religiosa e 
transnacionalização

CHRISTINA VITAL DA CUNHA
E ANA CAROLINA EVANGELISTA
Estratégias eleitorais em 2018

SILVIA VIRGINIA SILVA DE SOUZA
Decreto de armas e bancada 
evangélica

ISABELA OLIVEIRA KALIL
Incursões da “ideologia de gênero”
na educação

SANDRA MAZO
A religião como política?

MARCELO BARROS
O Sínodo da Amazônia

- PERFIS -

• MIGRAÇÃO, RELIGIÃO E DIREITOS 
HUMANOS

HASTI KHOSHNAMMANESH
“Não cabe em palavras a minha 
felicidade em poder falar 
que sou Bahá’í”

PADRE PAOLO PARISE
“Tudo que está a serviço 
da vida nos aproxima”

PASTORA ROMI BENCKE
“Unidade na diversidade”

SHEIK MOHAMAD AL BUKAI
“Quando qualquer ser humano 
sofre nós temos obrigação
de ajudar”

RABINO MICHEL SCHLESINGER
“Uma sociedade de escuta e 
diálogo nos aproxima da defesa 

dos direitos humanos”

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

DENNIS R. HOOVER
Por um papel para a religião
no âmbito internacional

SHEILA TANAKA
Ecumenismo e desigualdade

- VOZES -

SALIH HUDAYAR
Quando direitos humanos, 
identidade nacional, etnicidade 
e perseguição religiosa colidem

YUSEF DAHER
Cristãos palestinos e a defesa
dos direitos humanos igualitários

- ARTE -

• ESPIRITUALIDADE, 
ARTE E RELIGIÃO

VINCENT MOON
E PRISCILLA TELMON
Espiritualidade e criação 
de realidade:
A poesia nos rituais coletivos

ENTREVISTA COM MC THA
“Abram os caminhos”

- EXPERIÊNCIAS -

LUZ MARINA QUINTERO CELY
Igreja colombiana com rosto 
amazônico

SHAILLY GUPTA BARNES
Um orçamento moral 
para um movimento moral

- DIÁLOGOS -

ENTREVISTA COM
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
“O trabalho que fazemos 
é de solidariedade.
Eu o faço a partir da fé, 
do compromisso social, 
cultural e político”

ENTREVISTA 
COM ALEXYA SALVADOR
“É contra esse Deus que mata
que a gente luta e resiste”
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A Sur – Revista Internacional de 

Direitos Humanos, fundada em 2004 

e publicada por Conectas Direitos 

Humanos, aspira influenciar a agenda 

global de direitos humanos, produzindo, 

promovendo e divulgando pesquisas e 

ideias inovadoras, principalmente do Sul 

Global, na prática de direitos humanos.

A Revista Sur serve como um espaço 

para compartilhar perspectivas, 

principalmente do Sul Global, sobre a 

agenda de direitos humanos do mundo.  

É um espaço onde o papel do Sul Global na 

formação do discurso e prática de direitos 

humanos – incluindo, as suas instituições, 

prioridades e impacto – é debatido.

A Sur – Revista Internacional de 

Direitos Humanos é uma publicação 

semestral, editada em inglês, 

português e espanhol, disponível 

também em formato eletrônico.
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