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DOSSIÊ SUR

A pandemia de Covid-19 provocou uma crise sanitária global, mas
também evidenciou, de modo fundamental, uma crise econômica,
política e ética: a desigualdade de acesso à saúde, e o monopólio
de países ricos sobre a tecnologia e os insumos para produção
de material sanitário e para atenção médica de qualidade; uma
desigualdade marcada pelo racismo, pela necropolítica, pela agenda
lucrativa da indústria farmacêutica internacional e por uma defesa
intransigente das liberdades individuais sobre os direitos coletivos.
Ao fim de 2021, a equação do número de óbitos por Covid-196
versus a quantidade de pessoas vacinadas contra o vírus (por
continente) atesta a profunda desigualdade entre o Norte e o Sul
Global. Embora 60,2% da população mundial tenha recebido ao
menos uma dose da vacina,7 apenas 9,4% das pessoas em países
de baixa renda receberam pelo menos uma dose. A América Latina,
graças à sua forte cultura de vacinação criada no século passado,
conseguiu iniciar, tardiamente, uma campanha bem-sucedida de
aplicação das vacinas, mobilizando o direito social à saúde.8
Além da falta de acesso às vacinas e da lentidão no cronograma de
vacinação, países pobres têm enfrentado os impactos da pandemia
de Covid-19 principalmente sobre as pessoas com menos acesso

5

a direitos: mulheres e meninas, migrantes, população negra e
indígena, entre outras. Aliados a uma forte queda na produção
econômica, e a uma capacidade diferenciada (também desigual)
de resposta à crise, os índices de desemprego, pobreza, violência
e fome foram triplicados nesses países.
O conteúdo desta edição da Revista Sur reflete o nosso
interesse em discutir os impactos da pandemia no Sul Global,
reconhecendo-se tais impactos como sendo diferenciados sobre
povos indígenas, comunidades negras/afrodescendentes e o
meio ambiente, mas também pela forma em que contextos de
incerteza política e sanitária como o atual potencializam o uso e
abuso de tecnologias de vigilância que ameaçam a liberdade, a
privacidade e outros direitos humanos.
As contribuições desta edição da Sur também refletem a
resiliência, a criatividade e o trabalho constante de articulação
da sociedade civil, especialmente das populações mais afetadas,
para enfrentar não apenas a crise causada pela Covid-19, mas
um sistema global desigual.

Buscando ampliar e diversificar as vozes presentes na revista
e fortalecer a política interna de ações afirmativas, em agosto
de 2021, a Conectas divulgou o seu segundo edital de Bolsas
de Escrita voltadas à publicação de artigos e ensaios na Sur 31
e direcionado especificamente a pessoas negras e indígenas
residentes no Brasil. Durante o período de concessão das bolsas,
cada bolsista recebeu apoio financeiro9 assim como mentoria da
Professora Dra. Vera Rodrigues (UNILAB/ ABPN).10
Sobre o processo de seleção, foram recebidas 1.203 inscrições
de pessoas negras e 216 de pessoas indígenas, totalizando
1.419 inscrições – um aumento de aproximadamente 40% em
comparação com o edital de bolsas da edição 28 da Sur, em

6
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2018. Por trás desse impressionante número, observamos
candidaturas oriundas das cinco regiões do país, abordando
diferentes vivências e linhas de pesquisa dentro do escopo
temático dos direitos humanos, vigilantismo e questão ambiental
em meio à pandemia da Covid-19.
Esperamos, portanto, que os quatro textos publicados nesta
edição da Sur resultantes desse processo representem a riqueza
de perspectivas – geográficas, raciais e de gênero – observada nas
propostas selecionadas. Dito isso, as quatro bolsas concedidas
representam parte de um processo enriquecedor e desafiador
para a Conectas e para a equipe da Sur, de maneira especial. Para
tanto, foram de suma importância a colaboração e o empenho
internos do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo da
Conectas, a quem deixamos aqui nosso especial agradecimento.
Para complementar esta breve análise, a Profa. Vera Rodrigues
destaca que, para além das questões práticas de uma mentoria de
escrita, o processo também significou a formação de redes afetivas,
teóricas e políticas, provocando reflexões sobre a sua própria
trajetória: “Eu, como mulher negra e professora em universidade
pública, tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de
reflexão e escrita de mulheres negras e indígenas. Muitas vezes,
desejei ter vivido algo assim. Algo que não me foi oportunizado na
minha formação acadêmica, por exemplo, mas que agora se deu
na concretude de outro espaço de encontros. A publicação delas é
um ato político, como diria Conceição Evaristo”.

COVID-19
E DIREITOS
HUMANOS

IMPACTOS
No primeiro texto, Felipe González Morales (Chile) e Renato
Zerbini Ribeiro Leão (Brasil) chamam atenção para as ameaças
que a pandemia trouxe para as pessoas migrantes, assim
como aos desafios que a exacerbação da vulnerabilidade em
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que esta população já se encontra coloca para os mecanismos
internacionais de proteção. Os autores destacam a criação de
um GT Covid-19 e os esforços dos Procedimentos Especiais do
Conselho de Direitos Humanos da ONU para instar os governos
a se comprometerem com urgência a seguir as recomendações
e tomar medidas concretas para mitigar o impacto da pandemia
na população migrante.
Vivek Divan, Gargi Mishra, Disha Verma, Siddharth Peter de Souza,
Varsha Aithala, Naomi Jose, Conor McGlynn, Teresa Sebastian e
Vaibhav Bhawsar (Índia/Irlanda) apresentam o projeto “Linha do
tempo da Covid-19 e constituição”, que documenta as respostas
jurídicas e políticas da Índia à pandemia por meio de uma
ferramenta on-line e à luz dos direitos fundamentais garantidos
pela constituição. Trata-se de um projeto que situa, numa linha
cronológica, as principais ações do governo indiano para lidar com
a emergência sanitária provocada pela pandemia. Um diferencial
é o cruzamento com narrativas de vida, em sua maioria ilustradas
ao estilo de cartazes, que visam mostrar o impacto da Covid-19 de
uma maneira mais humana, acessível e dinâmica.
Yara Pinho de Lima, indígena do povo Macuxi (Brasil), uma
das quatro autoras bolsistas desta edição, relata o que tem
sido a experiência da pandemia para os povos indígenas da
Boca da Mata (Roraima). No texto, além de mostrar como
as medidas de isolamento e distanciamento social afetaram
profundamente valores e práticas fundamentais para o cotidiano
nas comunidades, a autora descreve os desafios que a agenda de
vacinação enfrentou dentro das aldeias.
RESPOSTAS LOCAIS
De modo geral, e a despeito de uma crise sanitária global
sem precedentes, temos acompanhado nos últimos dois
anos a resiliência dos movimentos sociais e o surgimento de
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diversas formas de organização coletiva, tanto para mitigar os
efeitos negativos recaídos sobre comunidades periféricas e
empobrecidas, quanto para buscar soluções estruturais em nível
regional e internacional. Aqui, trazemos três experiências de
resposta à pandemia a partir do fortalecimento da capacidade
local e da escuta ativa do território.
De um lado, Lizeth Sinisterra (Colômbia) nos apresenta o projeto
Pacifico Task Force, uma aliança da sociedade civil que trabalhou
de maneira articulada no enfrentamento das desigualdades e
injustiças que a pandemia recrudesceu entre a população negra
no Pacífico colombiano. Ao incorporar um enfoque diferencial
de raça, e através de uma metodologia que dialoga diretamente
com as especificidades do território, o projeto conseguiu, além
do fortalecimento material, consolidar a capacidade instalada
das comunidades, gerando processos que lhes possibilitam uma
adaptação e capacidade de resposta futura a contextos parecidos.
De outro, temos a experiência do enfrentamento à pandemia no
Rio de Janeiro, especificamente nas Redes da Maré. Num formato
que mistura perfil e reflexão institucional, o texto elaborado
em colaboração com Eliana Sousa Silva (Brasil) descreve as
principais linhas de ação de uma bem-sucedida campanha
contra a Covid-19, em termos de alcance e eficiência, no maior
conjunto de favelas cariocas. Para além dos resultados positivos
decorrentes de um trabalho árduo e de uma trajetória de muitos
anos de luta por acesso a direitos na periferia, são destacados
os impactos institucionais e os desafios vividos pela organização
durante a pandemia. Numa outra perspectiva, mas ainda no
território da Maré, Angélica Ferrarez (Brasil), autora bolsista
desta edição, propõe uma visão diferenciada em seu texto ao
trazer relatos espelhando vozes e experiências de mulheres que
constroem o dia a dia da favela, tanto pelo viés dos impactos
da pandemia, quanto das respostas que são imaginadas e
vivenciadas de dentro para fora das janelas.

9

Expressões artísticas também fazem parte das respostas ou das

ARTE

estratégias para lidar com as experiências desses novos tempos.
Nesse sentido, a fotografia pode ser um meio privilegiado de
retratar o cotidiano pandêmico, mas também de elaborar e
ressignificar aspectos como sofrimento, morte, memória e
esperança. A partir dessa compreensão, temos o prazer de incluir
uma obra da artista zarra (Brasil) que consiste numa colagem
enigmática de fotografias intitulada “A cruz em amarelo”. A
polissemia do signo capturado na lente da câmera – uma inscrição
em X numa calçada, originalmente marcando o distanciamento
social no espaço público – se justapõe à interpretação da artista,
que faz uma homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil a partir
de um olhar crítico, racializado e empático.

Em dezembro de 2020, o Reino Unido se tornou o primeiro país
do Ocidente a iniciar a vacinação contra o novo coronavírus,
tendo vacinado quase 70% da população após um ano. Enquanto
isso, o continente africano registrava, em dezembro de 2021,
um índice de aproximadamente 7% da sua população vacinada.
Desigualdade na produção, distribuição e no acesso às vacinas, em
suma, um problema que autoridades sanitárias e a comunidade
científica tentaram desde o começo da pandemia explicar: índices
baixos de vacinação significam uma ameaça, a possibilidade do
surgimento de novas variantes em qualquer lugar do mundo e um
desafio para a imunização global.
Dois textos nesta edição discutem de maneira crítica o problema
das vacinas no cenário internacional. Alan Rossi Silva, Clara Alves
Silva, Felipe de Carvalho Borges da Fonseca, Pedro Villardi e
Susana Rodrigues Cavalcanti van der Ploeg (Brasil) mostram
como o sistema de propriedade intelectual tem representado
uma barreira primordial para o controle da Covid-19 no mundo e,
portanto, uma ameaça à saúde pública, e reafirmam a importância
da defesa de iniciativas como o TRIPS Waiver para a garantia dos
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direitos humanos neste contexto. Na mesma direção, .Fatima
Hassan (África do Sul), em entrevista à Sur, critica o que ela
denomina como sendo o apartheid de vacinas, decorrente de
um contexto desigual cujas razões sistêmicas negligenciam o seu
continente, por exemplo. Ela chama a atenção para a gravidade,
em termos de direitos humanos (o alto custo humano), da não
liberação temporária da propriedade intelectual das patentes das
vacinas por parte de grandes farmacêuticas e de países ricos como
Estados Unidos, Reino Unido e parte daqueles que integram a
União Europeia. Na entrevista, fica evidente que a luta pelo acesso
às vacinas contra Covid-19 representou, desde o começo, uma luta
contra as regras do sistema de comércio global e sua desigualdade
e, por isso mesmo, uma questão de justiça e direitos humanos.
AGENDAS ESTRUTURAIS EM MEIO À PANDEMIA
Pautas de direitos humanos como a questão climática e ambiental,
os direitos indígenas e a crise migratória global continuam sendo
urgentes e foram especialmente desafiadas, nos últimos dois
anos, pelo agravamento de violações resultantes da pandemia.
Kamutaja Silva Ãwa (Brasil), também bolsista desta edição
da Sur, nos conta, em primeira pessoa, a luta do seu povo Ãwa
pelo direito a existir num país que lhe negou desde sempre tal
direito. A Covid-19 se somou à política genocida do atual governo
e à dificuldade histórica de acesso às suas terras ancestrais,
aprofundando a situação de vulnerabilidade do seu povo, a quem,
na ausência de território, foi negada autonomia para enfrentar
a crise sanitária. Apesar da realidade de sofrimento e dor que a
luta indígena no Brasil pressupõe, o texto mostra a potência de
um povo que não desiste do bem viver, nem da memória e do
território como direitos fundamentais.
A Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas
(COP 26) de 2021 ocorreu em meio a desafios planetários
urgentes. A luta pela justiça climática tem o potencial de

11

congregar a preocupação com a natureza e o reconhecimento
das múltiplas formas de opressão, incluindo questões de
gênero e de raça. Para Luis Gilberto Murillo e Marcela Angel
Lalinde (Colômbia), a justiça racial está intimamente ligada à
justiça ambiental, sendo categorias indivisíveis. Numa reflexão
sobre a sua participação em Glasgow, o texto questiona a falta
de importância concedida às comunidades afrodescendentes
e ao papel fundamental que desempenham na transição
socioecológica planetária necessária para superar as crises
climáticas e de biodiversidade, assim como destaca a criação
de um Fórum Inter-afro-americano sobre Mudanças Climáticas.
A questão migratória, como já mencionado pelo primeiro texto
apresentado nesta carta, também é uma agenda de direitos
fortemente afetada pela atual crise global da Covid-19. O texto
de Margarida Lunetta (Brasil) e Ilan Vuddamalay (Suíça), da
Laudes Foundation, contribui com uma reflexão sobre o papel da
filantropia para conseguir mudanças significativas junto à sociedade
civil. Reconhecendo o advocacy como um dos meios mais eficazes
para transformar sistemas, atitudes e comportamentos estruturais
dominantes, as autoras destacam a nova Lei de Migração de 2017
como uma conquista histórica para o Brasil e para a luta pelos
direitos dos migrantes, e como um exemplo do potencial da ação
colaborativa entre financiadores e sociedade civil.

O desenvolvimento acelerado de tecnologias e softwares
especializados em rastreamento e vigilância tem facilitado, cada vez
mais, o acesso ilimitado a dados e a centralização de informação
por parte de governos e do setor privado, sem mecanismos de
fiscalização efetivos. Usha Ramanathan (Índia), em entrevista à
Revista Sur, relata em detalhes o que foi o árduo trabalho – perante
o Supremo Tribunal – contra o sistema de Identificação Único
na Índia, que, segundo ela, funcionava para vigiar e controlar
a cidadania ao mesmo tempo em que excluía e invisibilizava
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a população mais pobre. Na conversa, Usha Ramanathan
compartilhou, de forma aprofundada, sua crítica à tecnologia na
sua capacidade de ultrapassar todos os limites, assim como dividiu
fortes suspeitas em relação à eficácia da lei de proteção de dados
para evitar a violação do direito à privacidade.
Nessa seara, faz parte das reflexões desta edição a análise de
leis que, sob pretexto de enfrentamento ao terrorismo – e,
mais recentemente, à Covid-19 – geram regimes excepcionais
de coletas de dados e formas de vigilância e investigação
especialmente invasivas. Nessa direção, e também em diálogo
com a Sur, Jamila Venturi e Michel Souza (Brasil), da organização
Derechos Digitales (Chile), explicam os riscos que as tecnologias
de reconhecimento facial representam em contextos como o
latino-americano, o qual conta com um histórico de desigualdade
social, violação de direitos e criminalização de movimentos sociais.
Na entrevista são destacadas a falta de transparência na aquisição
dessas tecnologias de vigilância, problemas envolvendo políticas
de uso e armazenamento de dados, assim como as implicações
econômicas e políticas da relação entre os desenvolvedores/
vendedores (majoritariamente do Norte Global) e os compradores
destas tecnologias, no Sul. Como parte de uma organização que
defende direitos humanos no ambiente digital, Venturi e Souza
demonstram uma preocupação com o uso indiscriminado dessas
tecnologias e os riscos envolvendo vigilantismo, repressão,
rastreamento cidadão e, principalmente, o preconceito racial
presente nos algoritmos usados para reconhecimento facial.
Embora o uso de softwares e tecnologias de controle e vigilância
não seja uma novidade, a pandemia suscitou o debate sobre
recursos tecnológicos que passaram a ser mais usados nesse
contexto, como é o caso do eProctoring, um software que mistura
reconhecimento facial, biometria e inteligência artificial para fazer
avaliação remota on-line de estudantes no âmbito da modalidade
de educação virtual. Em seu artigo, Carlos Guerrero (Peru) analisa
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o impacto do uso do eProctoring e a ameaça que pode representar
em termos de direito à privacidade e à proteção de dados de
estudantes, principalmente na América Latina, onde existe pouca
regulamentação aplicável a esses programas.
Finalizando este segmento sobre vigilantismo e segurança,
Mariah Rafaela Silva (Brasil), também bolsista nesta edição da
Sur, apresenta um artigo interseccionando a discussão sobre
tecnologia, reconhecimento facial, sistemas de controle e vigilância
cidadã com a experiência generificada e racializada de pessoas
historicamente subalternizadas. Para ela, as tecnologias baseadas
em algoritmos não apresentam riscos apenas às democracias
ao redor do mundo, como também colocam sob exame e
vigilância constante corpos e subjetividades, reiterando padrões
discriminatórios pelos vieses de raça e de identidade de gênero. Ao
superar análises convencionais, a autora introduz novos conceitos
para uma crítica das tecnologias de controle social e dos corpos.

•••

Vale ressaltar que esta edição 31 da Sur foi planejada e produzida
durante o segundo ano da pandemia de Covid-19, o qual imaginávamos
que seria melhor do que o anterior, pois estaríamos em melhor
adaptação às condições que tal “realidade” nos impôs. Infelizmente,
os signos desse 2021, foram, entre outros, instáveis formatos de
isolamento social; uma exposição exacerbada à informação (uma
espécie de “infodemia”); a necessária reinvenção dos modos de viver,
trabalhar e experimentar a morte e o luto; as tentativas de tornar
rotineiro o caos global em meio a um esgotamento físico e mental;
e as esperanças constantemente frustradas. Este número da revista
carrega, inevitavelmente, esses signos.
Assim, gostaríamos de deixar o nosso reconhecimento e
agradecimento a todas as pessoas que, em meio às marcas
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da crise planetária em curso, contribuíram com o seu
conhecimento, trajetória, trabalho, voz, tempo e contatos para
possibilitar esta publicação.
Nenhum número da Sur seria possível sem o apoio e colaboração
de alguns financiadores, agradecemos especialmente à Open
Society Foundations, Sigrid Rausing Trust, Oak Foundation; assim
como aos doadores particulares e anônimos que apoiam a defesa
de direitos humanos no trabalho da Conectas.
Agradecemos, também, às seguintes pessoas que colaboraram
nesta edição: Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz, Carla
Cole, CA Beltrán Acero, Celina Lagrutta, Gustavo Hupes, Helena
Secaf, Fernando Campos Leza, Fernando Sciré, Jane do Carmo,
Karen Lang, Letícia Coelho, Lucas Gomes, Luis Misiara, Marina
Meira, Marina Rongo, Naiade Rufino Silva, Pedro Maia Soares,
Raissa Belintani, Sandrio Cândido, Saulo Padilha, Sebastián Porrua
Schiess, Valéria Pandjiarjian e Vitor Henrique Pinto Ido.
Por fim, um agradecimento especial a toda a equipe da Conectas
pelo apoio e colaboração constantes nesta edição, com destaque
à equipe de Comunicação e ao GT de Combate ao Racismo.
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por mais de 30 anos. Em 2007,
Silva fundou – ao lado de outras lideranças locais – a ONG Redes da Maré,
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Atualmente é acadêmico visitante e fellow na cadeira Martin Luther King Jr.
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carbono e o mercado voluntário de carbono orientado para a comunidade
durante seu mandato como Ministro de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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4 • Diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. É mestre pela
Faculdade de Direito da USP e doutorando pelo Instituto de Energia
e Ambiente da USP. Mestre em direito e economia pela Universidade
de Turim. Alumni do Privacy Law and Policy Course da Universidade de
Amsterdam. Research Fellow da The New School (EUA). Membro da Rede
Latino-Americana de Vigilância, Tecnologia e Sociedade (Lavits) e do
Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil (Iberc).
5 • Diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Doutor em
Direito Comercial e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da
USP. Trainee do European Data Protection Board e do Departamento
de Proteção de Dados do Conselho da Europa. Membro da Rede LatinoAmericana de Vigilância, Tecnologia e Sociedade (Lavits).
6 • Número atualizado em janeiro de 2022: 5.554.786 mortes.
7 • “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations”, Our World in Data, 2022,
acesso em 26 de janeiro de 2022, https://ourworldindata.org/covidvaccinations?country=OWID_WRL.
8 • Chase Harrison, Luisa Horwitz e Carin Zissis, “Timeline: Tracking Latin
America’s Road to Vaccination”. AS/COA, 18 de janeiro de 2022, acesso em
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DIREITOS HUMANOS
DE PESSOAS MIGRANTES E A COVID-191
Felipe González Morales e Renato Zerbini Ribeiro Leão

• A resposta dos Procedimentos Especiais e dos comitês da ONU •

RESUMO
O profundo impacto da pandemia de Covid-19 sobre os direitos humanos em âmbito global
é especialmente grave para as pessoas migrantes, devido ao nível de vulnerabilidade no qual
essas pessoas tendem a se encontrar, o que é agravado em um contexto como o atual. Para
os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e para seus
comitês, essa situação imprevista demandou uma resposta urgente e dinâmica, que vem
sendo realizada por meio de pronunciamentos e documentos de caráter abrangente, como
as comunicações e observações aos Estados. Este artigo descreve a resposta dos organismos
citados acima, analisando os principais tópicos tratados por eles.

PALAVRAS-CHAVE
Migrantes | Pandemia | Covid-19 | Proteção internacional de direitos humanos | Nações Unidas
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1 • Introdução
A súbita aparição e rápida disseminação da Covid-19,2 atingindo as características de uma
pandemia, vêm exigindo uma resposta urgente e adaptada às circunstâncias por parte dos
Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos (CDH) da Organização das Nações
Unidas (ONU) e dos comitês, órgãos internacionais criados em virtude da execução dos tratados
sobre esses direitos. Isso ocorreu em relação a uma ampla gama de assuntos sobre os quais a
Covid-19 produziu severos efeitos negativos. Considerando a situação precária de muitas pessoas
migrantes, que se aprofundou notavelmente como consequência da pandemia, com graves
efeitos sobre seus direitos humanos, a migração se torna uma questão de suma importância.

2 • Os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos
Humanos e os comitês da ONU
Os Procedimentos Especiais são órgãos vinculados ao CDH da ONU responsáveis
pela proteção e promoção de direitos humanos em todos os Estados da ONU,
independentemente de eles terem ou não ratificado tratados específicos sobre a matéria
em questão. Os Procedimentos Especiais incluem relatorias especiais, especialistas
independentes e grupos de trabalho. No início da pandemia, os Procedimentos Especiais
se reuniram virtualmente para planejar respostas conjuntas aos desafios emergentes
relacionados aos direitos humanos no novo contexto sanitário.3
Os comitês da ONU são órgãos de supervisão estabelecidos por uma série de tratados
internacionais de direitos humanos. Cada comitê é composto por especialistas
independentes que examinam os relatórios dos Estados-Partes sobre o cumprimento
e implementação das disposições desses tratados. A maioria dos comitês também está
facultada por um protocolo opcional para receber reclamações individuais. Atualmente,
existem dez comitês e cada um deles tem uma pessoa na presidência, as quais se reúnem
uma vez ao ano na reunião de presidentas/es.4
Para uma resposta mais coordenada e abrangente à pandemia, as presidências dos comitês
concordaram em criar o Grupo de Trabalho sobre Covid-19 (GTCovid-19), que é composto
por dezenove especialistas dos dez comitês e tem o mandato de aconselhar as presidências
e comitês sobre os desafios apresentados pela pandemia no funcionamento do sistema de
órgãos de tratados de direitos humanos da ONU. O GTCovid-19 também foi encarregado
de analisar os aspectos mais substantivos da Covid-19 e dos direitos humanos.
As dez pessoas ocupantes da presidência dos órgãos instituídos pelos tratados de direitos
humanos da ONU conclamaram os países a adotarem medidas que protejam os direitos
à vida e à saúde, incluindo o acesso à assistência médica para quem dela necessite, sem
qualquer discriminação. Também instaram os governos a dar atenção especial às pessoas
especialmente vulneráveis aos efeitos da Covid-19, como é o caso de migrantes, entre outras
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medidas. Especialistas também destacaram que as mulheres, incluindo as migrantes, estão
expostas a um risco desproporcionalmente alto na pandemia, já que em diversas sociedades
elas são as principais encarregadas de cuidar das pessoas doentes na família.6
Uma iniciativa muito relevante e de caráter transversal sobre a matéria que será examinada
neste artigo é a Nota de Orientação Conjunta sobre os impactos da pandemia da Covid-19
sobre direitos humanos de migrantes (Nota de Orientação Conjunta), que foi elaborada em
conjunto pelo Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes
e Membros de Suas Famílias (CMW, no original em inglês) e pelo Relator Especial sobre
direitos humanos de migrantes da ONU.7

3 • Cooperação internacional e ajuda ao desenvolvimento
Em sua Declaração sobre a Pandemia de Coronavírus (Covid-19) e os Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (DESC), o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC)
destacou que os Estados-Partes do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (PIDESC) têm que cooperar com outros países para complementar e garantir
programas nacionais de promoção dos DESC, mitigando assim o impacto da pandemia
nas pessoas em maior vulnerabilidade, incluindo migrantes. Para tanto, a cooperação
internacional pode assumir a forma de assistência financeira ou técnica.8
Também foram destacadas medidas específicas necessárias para proteger os DESC
durante o período pandêmico, como o fornecimento de água, sabão e desinfetante para
as comunidades que não têm acesso a eles; proteção específica aos empregos, salários e
benefícios para as pessoas trabalhadoras; proteção às pessoas trabalhadoras contra o risco de
contágio; mitigação do impacto econômico da Covid-19, inclusive por meio de subsídios
salariais e redução de impostos; moratória nos despejos ou execuções de títulos hipotecários;
proibição da especulação de preços dos produtos essenciais; e a promoção de auxílio à renda
e de outros subsídios para garantir a segurança alimentar, entre outros.9

4 • Discriminação e xenofobia
As práticas discriminatórias endêmicas contra a população migrante, especialmente
destacadas contra as pessoas em situação irregular, foram fortalecidas durante a pandemia.
Isso teve um impacto central no acesso aos serviços públicos e, em alguns países, significou
a exclusão da população migrante na distribuição de alimentos pelo Estado.
O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD, no original em inglês)
recomendou a elaboração e implementação, em todos os âmbitos governamentais, de
estratégias específicas para mitigar os efeitos socioeconômicos da pandemia de Covid-19 sobre
os povos ciganos e nômades, garantindo a participação desses grupos no desenvolvimento,
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aplicação e acompanhamento dessas estratégias.10 A inclusão das pessoas migrantes nas
políticas públicas e nos processos de desenvolvimento, aplicação e monitoramento de ações
estratégicas, a fim de combater adequadamente a discriminação, é imprescindível.
O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW, no original
em inglês) solicitou, com base na nota de orientação do Comitê sobre a Convenção Sobre
a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e a doença do coronavírus (Covid-19),
que as desigualdades de longa data entre mulheres e homens fossem sanadas, colocando
mulheres e meninas no cerne das estratégias de recuperação em consonância com a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com atenção especial às mulheres, mulheres
migrantes, refugiadas e solicitantes de asilo.11
Durante a pandemia, vem sendo observado um aumento da linguagem e das práticas
xenófobas, sem desconsiderar que também existam práticas e discursos solidários. O
fortalecimento de um discurso xenófobo é uma tendência que vem se expandindo de
forma preocupante nos últimos anos e que se agravou durante a crise sanitária, quando se
atribuiu às pessoas migrantes a propagação do contágio. A Nota de Orientação Conjunta
faz uma solicitação a favor da prevenção “do uso de indivíduos ou grupos de migrantes
como bode expiatório” (tradução livre).12
Também vale a pena mencionar uma recente recomendação do CERD para a adoção de
todas as medidas necessárias para prevenir e combater vigorosamente os crimes de ódio
motivados por questões raciais e a incitação ao ódio, bem como para proteger os grupos
mais vulneráveis à discriminação racial, incluindo no contexto da pandemia de Covid-19,
que afeta as pessoas de origem asiática em particular.13 O Relator Especial sobre direitos
humanos de migrantes enviou uma série de comunicações sobre esses assuntos aos Estados,
como, por exemplo, aos Estados Unidos14 e à Malásia.15

5 • Normas de exceção
No contexto da pandemia de Covid-19, os Estados empregaram diversas normas de exceção
que restringem os direitos humanos, incluindo os de pessoas migrantes. Isso vem sendo feito
por meio da declaração de estados de exceção constitucional (sob denominações diferentes
de acordo com os países, como estado de alarme, estado de emergência, entre tantos outros)
ou da aplicação de decretos, especialmente de disposições de caráter sanitário.
Embora em termos gerais, e dependendo da situação de cada Estado, região ou cidade,
o uso de normas de exceção possa ser justificado, isso não significa que as autoridades
possam fazê-lo de forma arbitrária ou discriminatória. Esse aspecto é de particular
relevância no caso da população migrante que, devido à sua costumeira situação de
vulnerabilidade, está mais exposta às referidas práticas de violação de direitos humanos.
A Nota de Orientação Conjunta refere-se a esse assunto como o primeiro aspecto a ser
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tratado, observando que “é de extrema importância que as respostas emergenciais do
Estado à pandemia de Covid-19 sejam necessárias para atingir os objetivos legítimos de
saúde pública, que apliquem, proporcionalmente, os meios menos intrusivos possíveis
e sejam não discriminatórias, de modo a não serem voltadas a grupos particularmente
vulneráveis, incluindo minorias e indivíduos” (tradução livre).16

6 • Saúde e assistência sanitária
O CDESC recomendou que os Estados assumam o compromisso de que os recursos de
assistência sanitária durante a pandemia, nos setores público e privado, sejam mobilizados e
canalizados para toda a população de modo a assegurar uma resposta de saúde abrangente e
coordenada à pandemia de Covid-19. Além disso, devem ser adotadas medidas para garantir
que as limitações dos recursos de saúde devido à pandemia de Covid-19 não impeçam
significativamente a prestação de outros serviços e assistência sanitária, incluindo aqueles
relacionados a doenças pré-existentes, cuidados de saúde mental e serviços de saúde sexual
e reprodutiva.17 Essa recomendação deve ser lida em consonância com o Comentário Geral
no. 14, por meio do qual o Comitê adverte os Estados-Partes do PIDESC que eles têm
a obrigação de respeitar o direito à saúde, em particular abstendo-se de negar ou limitar
o acesso igualitário de todas as pessoas, incluindo migrantes, aos serviços de medicina
preventiva, curativa e paliativa.18
O Relator Especial sobre direitos humanos de migrantes e o Relator Especial sobre o direito
à saúde emitiram uma declaração no início dos processos de vacinação em diversos países,
afirmando que os Estados devem garantir a igualdade de acesso à vacina para as pessoas
migrantes (regulares e irregulares) e cidadãs/ãos nacionais nesses processos, bem como em
todas as medidas sanitárias contra a Covid-19.19
Além disso, o Relator Especial sobre direitos humanos de migrantes dirigiu comunicações
a alguns Estados sobre as medidas sanitárias adotadas no contexto da pandemia, entre eles,
aos Emirados Árabes Unidos20 e aos Estados Unidos.21
6.1 - Vacina

O acesso às vacinas deve ser garantido para todas as pessoas até o limite dos recursos
disponíveis nos países e de acordo com as medidas necessárias para a vacinação universal e
sem discriminação – e, sendo assim, as pessoas migrantes são plenamente contempladas. O
dever de imunização contra as principais doenças infecciosas e de prevenção e controle das
epidemias é uma obrigação prioritária como consequência do direito à saúde (Artigo 12º
do PIDESC). É obrigatório garantir a máxima prioridade na disponibilidade de vacinas
capazes de contribuir para o combate da Covid-19. Os países têm o dever de fornecer
informações confiáveis e transparentes, baseadas nas melhores evidências científicas, para
que suas cidadãs e seus cidadãos possam decidir se desejam se vacinar ou não. Nesse sentido,
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todos os obstáculos administrativos e burocráticos devem ser superados em prol de políticas
públicas céleres e eficientes de acesso universal e equitativo às vacinas.22
O direito à saúde exige que as instalações, serviços e bens de saúde, incluindo as vacinas,
sejam acessíveis, aprovados e de boa qualidade, os quais devem não somente ser produzidos e
estar disponíveis, mas também, de acordo com o princípio da igualdade e não discriminação,
ser acessíveis a todas as pessoas, sem barreiras como nacionalidade ou condição migratória.
Portanto, o acesso físico às vacinas deve ser garantido, especialmente para os grupos
marginalizados e desfavorecidos, incluindo migrantes, usando canais estatais ou privados,
reforçando especialmente a capacidade de entrega e distribuição. Além disso, é necessário
garantir a gratuidade das vacinas, especialmente para as pessoas que vivem na pobreza e
com baixa renda. Ademais, nesta era digital e de notícias falsas, o acesso a informações
relevantes e cientificamente comprovadas sobre a segurança e eficácia das diferentes vacinas
deve ser garantido de forma consistente, reforçado por campanhas públicas para proteger
a população de informações falsas ou da pseudociência. Ninguém deve ser deixado para
trás se decidir se vacinar.23 Os Estados-Partes do PIDESC são obrigados a fornecer acesso à
vacina e incluir migrantes entre as pessoas destinatárias.24

7 • Detenção migratória
De acordo com uma extensa jurisprudência de diversos órgãos da ONU,25 a detenção
de migrantes em idade adulta só pode ser usada como medida de último recurso e
a detenção de crianças migrantes deve ser descartada.26 O Pacto Global para uma
Migração Segura, Ordenada e Regular, adotado por mais de três quartos dos Estados da
ONU em 2018, estabelece de maneira explícita o anterior e inclui o compromisso de
trabalhar para acabar com a detenção infantil de migrantes. Nesse sentido, tem havido
uma assimetria crescente entre as práticas dos Estados e os padrões internacionais sobre
a detenção de migrantes.
O contexto da pandemia tornou a situação das pessoas migrantes privadas de liberdade
especialmente premente, devido aos graves riscos para a sua saúde e vida e ao impacto
na saúde pública em geral (considerando a elevada contagiosidade da Covid-19). A
Nota de Orientação Conjunta aborda essa questão, reafirmando os padrões indicados
sobre a privação de liberdade de pessoas adultas e crianças e chamando a atenção para os
níveis preocupantes de superlotação em muitos centros de detenção e a falta de provisão
adequada de serviços de saúde.27
Também foram feitas solicitações sobre esse assunto por parte da relatoria a países
específicos, como os Estados Unidos, um dos países que pratica a detenção de migrantes
em maior escala. Desse modo, solicitou-se a liberação de migrantes em centros de detenção
com alto risco de contágio da Covid-1928 para a adoção de medidas de prevenção de
surtos de grande magnitude em locais de detenção, incluindo aqueles nos quais as pessoas
26
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migrantes estão reclusas, e foi enviada uma comunicação ao Estado em relação a um
centro de detenção em que a situação de saúde era especialmente grave.30
A Arábia Saudita,31 a Malásia32 e o México33 também receberam comunicações sobre
detenção de migrantes no contexto da pandemia.
De forma excepcional, ocorreram casos de Estados que haviam eliminado quase que
completamente a detenção de migrantes anos atrás e que a restabeleceram durante
a pandemia. Esse é o caso do Panamá, que criou o centro de detenção para migrantes,
inclusive de crianças, “La Peñita”. A Relatoria Especial sobre direitos humanos de migrantes
enviou uma comunicação ao Estado sobre o tema.34
Paradoxalmente, a pandemia teve o efeito benéfico de que, em muitos Estados, a prática
de detenção de migrantes foi significativamente reduzida e que, em outros, todas as pessoas
migrantes detidas foram libertas.35
O Comitê de Direitos Humanos recomendou que, durante a pandemia, os países continuem
e intensifiquem seus esforços para melhorar as condições e reduzir a superlotação nos locais
de privação de liberdade, em particular, aumentando o uso de alternativas à detenção e
garantindo que as condições nos locais de detenção se adequem plenamente às Regras
Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Nelson Mandela).36
O Comitê contra o Desaparecimento Forçado (CED, no original em inglês) recomendou
a adoção de todas as medidas necessárias para garantir que, quando as visitas forem
limitadas por circunstâncias como a pandemia de Covid-19, as pessoas privadas de
liberdade tenham os meios necessários para se comunicar sem demora com pessoas
de sua escolha. Da mesma forma, encorajou os Estados-Partes a observar as diretrizes
sobre Covid-19 e desaparecimentos forçados adotadas pelo Comitê e pelo Grupo de
Trabalho sobre os Desaparecimentos Forçados ou Involuntários e a adotar medidas em
sua resposta à pandemia de Covid-19 com o objetivo de reduzir a população carcerária
e facilitar o contato das pessoas privadas de liberdade com o mundo exterior.37
7. 1 - Deportações e outros tipos de retornos

A Nota de Orientação Conjunta instou os países a considerarem a suspensão das
deportações de migrantes durante a pandemia.38 Também se referiu à obrigação de garantir
o direito das pessoas migrantes ao retorno voluntário aos seus países de origem.39 Em
relação às deportações, a justificativa encontra-se na proteção da vida e da saúde das pessoas
migrantes, que podem ser colocadas em grave risco em caso de deportação no contexto de
uma pandemia e obedece também razões de política sanitária, para salvaguardar a saúde da
população em geral. Um exemplo disso ocorreu em um processo de deportação em massa
de pessoas migrantes guatemaltecas realizado pelos Estados Unidos no início da pandemia,
que incluiu mais de cem pessoas migrantes contaminadas com Covid-19.40
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Uma forma particularmente grave de deportação são as chamadas “expulsões sumárias”
(“pushbacks”, termo em inglês). Esse assunto foi tratado em um recente relatório temático
do Relator Especial sobre direitos humanos de migrantes, que inclui uma caracterização
e análise dessa prática no contexto da pandemia, que é especialmente grave devido aos
riscos adicionais que implica à vida e à saúde das vítimas.41 O relatório destaca que,
“embora em uma crise global de saúde pública possa ser necessário impor restrições a
viagens, exames, rastreios, testes, quarentena médica ou medidas de isolamento, essas
medidas não podem resultar na negação do acesso efetivo ao asilo e proteção previstos
sob a égide do direito internacional” (tradução livre).42 O relatório acrescenta que
“[as] operações de busca e resgate foram atrasadas ou comprometidas pela quarentena
obrigatória, além dos exames médicos de rotina” (tradução livre).43
O Relator Especial sobre direitos humanos de migrantes também abordou a questão
das “expulsões sumárias” no contexto da pandemia de modo bilateral com vários países,
entre eles, por exemplo, Grécia,44 Croácia,45 Índia,46 Peru,47 Malásia,48 Espanha,49 Malta,50
Itália51 e Trinidad e Tobago.52
Já os retornos voluntários aumentaram em diversas regiões durante a pandemia. Esses retornos
implicam obrigações tanto para o Estado de origem quanto para o de destino. Para o Estado
de origem, de acordo com os padrões internacionais, há a obrigação de permitir que eles
ocorram e de acolher e reintegrar as pessoas migrantes que retornam. O Estado de destino,
por sua vez, deve permitir que as pessoas deixem o território, mas também tem um conjunto
de obrigações mais abrangentes, cujo incumprimento tem contribuído para aumentar os
retornos: a obrigação de garantir o acesso adequado aos serviços públicos, incluindo o acesso
à saúde e aos direitos econômicos e sociais a que nos referimos em outra seção.

8 • Acesso à informação e monitoramento
O contexto pandêmico tem levantado questionamentos em diversos países sobre o grau
no qual as autoridades garantem o acesso gratuito à informação pública sobre questões
sanitárias. É verdade que devido às próprias características da pandemia pode haver
dificuldades para as autoridades recolherem informações ou para algumas formas de acesso
por parte de cidadãs e cidadãos (como, por exemplo, quando requerem presença física).
Não obstante, vêm ocorrendo inúmeras denúncias de autoridades que se aproveitam dessa
situação, dificultando deliberadamente o acesso das cidadãs e dos cidadãos à informação
pública. Isso é especialmente oneroso para a população migrante, cujo acesso à informação
é geralmente limitado, mesmo em situações de normalidade.
O monitoramento independente das condições dos direitos humanos das pessoas migrantes,
especialmente aquele realizado por organizações da sociedade civil, incluindo organizações
de direitos humanos e associações de migrantes, é uma ferramenta indispensável para a
proteção de direitos de pessoas migrantes53 e, em diversos países, tem estado sujeito a sérias
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limitações durante a pandemia. Nesse sentido, o contexto de crise sanitária impõe por si só
certas restrições. No entanto, e conforme indicado em relação ao acesso à informação, em
termos de monitoramento também houve limitações adicionais não justificadas. Isso vem
acontecendo de forma especial – mas de forma alguma exclusiva – às restrições às visitas de
monitoramento aos centros de detenção de migrantes. Cabe ressaltar que foram preparados
relatórios da sociedade civil elaborados de forma inteiramente virtual.54

9 • Asilo e outras formas de proteção internacional
O direito de solicitar asilo já encontrava severas limitações antes da pandemia, que foram
exacerbadas durante ela. Quer pela existência de normas e requisitos processuais incompatíveis
com o devido processo e com o direito de acesso à justiça, quer por determinadas decisões
com uma interpretação restrita do direito de solicitar asilo, este tem sofrido um retrocesso
significativo nos últimos anos. Isso faz com que muitas pessoas que teriam seu status de
refúgio reconhecido ou receberiam alguma outra forma de proteção internacional, caso
fossem cumpridos os padrões internacionais de proteção, fiquem sem a possibilidade efetiva
de obter seus direitos, permanecendo em diversos casos como migrantes sem documentos.
No contexto da pandemia, o direito de buscar asilo tornou-se ainda mais difícil de ser
exercido, uma vez que as limitações impostas pela crise sanitária pela sua própria natureza
são agravadas por obstáculos deliberadamente colocados por diversos Estados. Esse
direito é reafirmado no contexto de emergência e da obrigação dos Estados em efetiválo, dando ênfase à situação das crianças desacompanhadas, vítimas do tráfico e pessoas
em deslocamento pertencentes a outros grupos vulneráveis.55 O direito de solicitar asilo
também foi abordado pelo Relator Especial sobre direitos humanos em comunicações
com diversos Estados, como, por exemplo, com o México.56
9. 1 - Processos de regularização

Durante a pandemia, diversos países prorrogaram os vistos de residência temporária até o
término da crise sanitária57 e alguns concederam vistos de residência temporária a migrantes
que se encontravam em situação irregular.58 As organizações internacionais de direitos
humanos avaliaram positivamente essas iniciativas, tanto por seu impacto para a efetivação
do direito à saúde da população migrante quanto, de maneira mais geral, por prover certa
segurança e estabilidade durante a pandemia.
A solicitação da Relatoria Especial sobre direitos humanos de migrantes e do Comitê dos
Trabalhadores Migrantes foi ainda além, encorajando os Estados a realizarem processos de
regularização adequados (uma vez que as iniciativas que acabamos de descrever não são, a
rigor, instâncias de regularização).59 Embora não exista uma norma no direito internacional
que estabeleça explicitamente a obrigação dos Estados de realizar processos de regularização
massiva, órgãos de direitos humanos da ONU e do Sistema Interamericano, interpretando
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as normas internacionais existentes, indicaram repetidamente que, em circunstâncias nas
quais os direitos humanos das pessoas migrantes não podem ser garantidos de forma
adequada sem a sua regularização, ela deve ser realizada. Isso já foi mencionado, por
exemplo, sobre situações em que a falta de regularização provoca sérios entraves ao acesso
aos serviços públicos. Em um contexto de pandemia, isso é especialmente urgente no que
diz respeito ao acesso aos serviços de saúde.

10 • Inclusão de migrantes nos planos de recuperação
econômica e social
As pessoas migrantes devem ser incluídas nos planos de recuperação econômica e social no
contexto da pandemia e depois dela. É claramente previsível que, dada a magnitude do impacto
da pandemia nas esferas econômica e social, seus efeitos perdurarão por um tempo considerável.
Nesse sentido, a Nota de Orientação Conjunta levanta a questão da inclusão das
pessoas “migrantes e de suas famílias, independentemente do seu status migratório,
nas políticas de recuperação econômica, tendo em conta a necessidade de recuperar os
fluxos de remessas” (tradução livre).60
Por ocasião do Dia Internacional dos Migrantes de 2020, os mecanismos da ONU, em
conjunto com organismos regionais de direitos humanos da África, das Américas e da
Europa, divulgaram um comunicado no qual a questão da inclusão das pessoas migrantes
nos planos de recuperação foi o tema central.61
O CDESC, por sua vez, embora reconheça que as pessoas migrantes são grupos tradicionalmente
afetados pelo desemprego, tem demonstrado preocupação com a continuidade elevada da taxa
de desemprego entre pessoas requerentes de asilo, refugiadas e migrantes na Bolívia. Como
consequência, recomendou que esse Estado-Parte do PIDESC, no contexto da redução das
oportunidades de emprego devido à crise causada pela pandemia de Covid-19, tome medidas
urgentes de reativação econômica e intensifique os esforços para fornecer apoio a quem busca
emprego, supervisionando a introdução de adaptações temporárias na legislação trabalhista
em resposta à pandemia de Covid-19 para prevenir violações.62
O CDESC também se preocupa com as dificuldades de acesso à seguridade social para
pessoas requerentes de asilo, refugiadas e migrantes com empregos precários no setor
informal, que inclusive aumentaram durante a pandemia. Para fazer frente contra essa
realidade, o CDESC recomendou fortalecer ações para garantir o acesso aos benefícios da
seguridade social sem discriminação, melhorar a cobertura e os serviços para pessoas que se
dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico não remunerado, promover uma percepção
positiva da contribuição das pessoas trabalhadoras migrantes para o sistema de seguridade
social e assegurar que os benefícios sociais sejam suficientes para fornecer um padrão de vida
adequado a quem os recebe, considerando os efeitos da pandemia de Covid-19.63
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11 • Conclusão
Os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos e dos órgãos internacionais
de supervisão criados em virtude da celebração dos tratados de direitos humanos da ONU
geraram um verdadeiro regime de proteção de direitos humanos de migrantes em relação à
pandemia de Covid-19. Diversos obstáculos relacionados a direitos de migrantes que existiam
antes da pandemia foram exacerbados no novo contexto, como, por exemplo, em termos de
acesso à saúde, discriminação e xenofobia, detenção migratória, deportações, assim como os
demais casos analisados neste trabalho, o que levou à necessidade de dar novas respostas.
Nesse sentido, o futuro próximo está cheio de desafios para os órgãos da ONU acima
mencionados, incluindo questões como o monitoramento dos processos de vacinação a
partir de uma perspectiva de direitos humanos, as condições econômicas e sociais das pessoas
migrantes durante e após a pandemia, o acompanhamento para garantir que as medidas de
exceção sejam apenas usadas quando apropriado e dentro de limites legítimos, bem como
outras questões das políticas de migração dos Estados e da comunidade internacional.
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COVID-19 E A CONSTITUIÇÃO
Vivek Divan, Gargi Mishra, Disha Verma,
Siddharth Peter de Souza, Varsha Aithala, Naomi Jose,
Conor McGlynn, Teresa Sebastian e Vaibhav Bhawsar
• Uma linha do tempo com histórias, •
análises e respostas jurídicas e políticas

RESUMO
A linha do tempo “Covid-19 e a Constituição” é uma ferramenta on-line conceitualizada e
desenvolvida pelo Centre for Health Equity, Law & Policy em colaboração com a organização
Justice Adda e Vaibhav Bhawsar. Ela documenta as respostas jurídicas e políticas da Índia
à pandemia e as contextualiza com os direitos fundamentais garantidos pela constituição
indiana. Ademais, oferece narrativas pessoais com ilustrações e as experiências de diversas
lutas de cidadãs e cidadãos, acompanhadas por comentários críticos sobre questões
emergentes que envolvem direitos fundamentais. Por meio deste artigo, os autores buscam
elucidar as motivações, objetivos e metodologias que embasam o projeto. Esperam que o
projeto sirva para delinear respostas baseadas em direitos no que tange aos desafios futuros
de saúde na Índia e em outros locais.

PALAVRAS-CHAVE
Covid-19 | Direitos humanos | Dados | Políticas públicas
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1 • Histórico e motivações da linha do tempo
O surto repentino da pandemia de Covid-19 trouxe consigo uma série de leis e diretrizes
políticas que produziram mudanças profundas, incalculáveis e duradouras na vida das
pessoas. A linha do tempo Covid-19 e a Constituição1 foi criada como uma resposta a essa
avalanche de normas para documentá-las e questionar se as respostas jurídicas e políticas
estavam alinhadas com as obrigações consagradas na Parte III – Direitos Fundamentais da
Constituição da Índia – o teste decisivo para a legitimidade legislativa. Embora a natureza
da emergência e os perigos iminentes da Covid-19 exigissem restrições razoáveis sobre
alguns desses direitos, por exemplo, a liberdade de circulação, tornou-se importante refletir
se um equilíbrio foi alcançado entre os poderes estatais ampliados durante as emergências
sanitárias, como a pandemia, e os direitos fundamentais das pessoas.
Os fatos têm mostrado que o uso estratégico de leis e políticas públicas pode desempenhar
um papel fundamental em atender os desafios de saúde, caso feito de uma maneira racional,
baseada em evidências e em direitos, transparente e responsável. O que claramente veio à
tona ao lidar com o HIV/AIDS na Índia e em outros locais é que o advocacy baseado em
direitos, enraizado na Parte III da Constituição e em diversos princípios do direito universal
à saúde, resulta em respostas legais robustas postas em prática pelo Estado, mas mantidas
sob controle por suas cidadãs e cidadãos. Com esses objetivos em mente, o Centre for
Health Equity, Law & Policy,2 em colaboração com a organização Justice Adda3 e com o
tecnólogo e designer Vaibhav Bhawsar,4 lançou a linha do tempo Covid-19 e a Constituição
em 7 de junho de 2021. Trata-se de um acervo atualizado, visual e interativo de questões
jurídicas, políticas públicas, experiências e análises.

2 • Design e funcionalidade
O portal da linha do tempo Covid-19 e a Constituição tem como objetivo responder a diversas
questões que foram levantadas desde o início de 2020 e que suscitam várias outras questões:
Que mecanismos jurídicos e políticos foram adotados para controlar a pandemia? Qual é o papel do
governo no cumprimento de sua obrigação positiva para com a população de controlar a pandemia?
As ações realizadas são legítimas, proporcionais, baseadas em evidências e, portanto, justificadas
para limitar os direitos fundamentais? Que lições podem ser aprendidas com essa experiência para
melhor lidar com os desafios futuros, preservando os aspectos invioláveis da constituição? A linha
do tempo busca examinar e refletir sobre o ano passado através das lentes mais indispensáveis
dos direitos fundamentais, estimulando quem a utiliza a refletir sobre como equilibrar as
liberdades essenciais à democracia com os papéis e responsabilidades que se esperam de uma
série de partes interessadas. Isso é feito por meio de três componentes principais.
Primeiramente, a plataforma de interface da linha do tempo apresenta uma cronologia de
respostas jurídicas ou políticas que surgiram do governo central e de (três) governos estaduais
e sua intersecção com os direitos fundamentais. Em segundo lugar, a seção “Histórias da
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Covid-19” cataloga uma seleção de experiências pessoais de indivíduos de diversas posições
sociais e regiões geográficas que revelam jornadas de extrema dor e coragem. Ela humaniza
o amplo impacto daquilo que foi sofrido e infligido, ao mesmo tempo em que persuade a
pessoa que lê a considerar como os direitos fundamentais (ou a falta deles) desempenham
um papel crucial no atendimento à população e aos interesses da saúde pública. Terceiro,
a seção “Análises” da linha do tempo contém reflexões críticas de especialistas sobre vários
temas que envolvem direitos fundamentais e a Constituição.
Para permitir essa leitura em camadas, a linha do tempo possibilita que as pessoas
que a utilizam consultem facilmente um banco de dados amplo e constantemente
atualizado de respostas jurídicas e políticas, completado com navegação abrangente
e opções de pesquisa filtradas. Cada resposta é categorizada usando critérios como os
direitos fundamentais afetados, origem da resposta (judiciários estaduais, ministérios e
departamentos governamentais etc.), tipo de resposta (circulares, regulações etc.), áreas
de impacto (educação, saúde etc.) e a jurisdição afetada (geograficamente). A linha do
tempo fornece opções de controle interativo para pesquisar e filtrar ainda mais essas
categorizações para identificar padrões e relações nas respostas.
Além disso, a linha do tempo justapõe os dois outros tipos de conteúdo para ajudar a
contextualizar e humanizar essa quantidade de dados. As histórias de impacto assumem a
forma de artigos com imagens e outras mídias valiosas para expressar o impacto de forma
vívida. As análises e os comentários de especialistas fornecem uma visão acadêmica e mais
profundidade a essas histórias. Em conjunto, as seções constituem um recurso holístico
e dinâmico que deve ser usado e explorado não apenas por advogadas/os e estudantes de
direito, mas por qualquer pessoa que deseje rastrear a resposta da Índia à Covid-19.

3 • O significado da visualização
A página inicial da linha do tempo oferece uma representação da enorme diversidade de
decisões jurídicas e políticas tomadas todos os dias desde que a Covid-19 foi identificada
pela primeira vez, representadas como pontos em cinza, e usa faixas codificadas por cores
para indicar os direitos fundamentais que são afetados por essas decisões. A linha do tempo é
visualmente atraente e chama a atenção de quem a utiliza de modo imediato para essa relação
tácita entre os direitos e as políticas públicas. À medida que as pessoas se dirigem a outras
seções, encontram representações ilustrativas de questões jurídicas em diversas modalidades.
Todas as análises na linha do tempo estão vinculadas a uma ilustração que resume o tom do
artigo. As histórias são quase inteiramente visuais. Diante do grave impacto que a primeira
e a segunda onda da Covid-19 tiveram na Índia e do efeito de reduzir as mortes a uma
estatística diária, estávamos instigadas/os a encontrar maneiras de humanizar os desafios
que as pessoas enfrentaram durante o andamento da pandemia. O afluxo avassalador de
dados, estatísticas e número de mortes tornou nossa percepção da doença e da perda de
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vidas mecânica e numérica. Por trás dessas estatísticas, havia traumas profundos, luto, raiva,
ira, desamparo e frustração, que não foram adequadamente abordados ou amenizados
pelas diretrizes políticas. As histórias com ilustrações, e a linha do tempo como um todo,
tornaram-se, assim, uma oportunidade de se conectar com experiências humanas além de
meros números e realmente colocar em perspectiva a gravidade da perda e da devastação que
a pandemia causou em todo o país.

4 • Metodologia das “Histórias da Covid-19”
No início, estava claro que seria impossível reunir histórias suficientes para obter uma
perspectiva abrangente do enorme sofrimento causado pela pandemia em toda a Índia. Em
vez disso, usamos uma abordagem de estudos de caso selecionados, escolhendo uma série de
histórias na qual cada uma ilustra uma questão e perspectiva diferentes sobre a Covid-19.
Isso permitiu nos concentrar nas experiências individuais da pandemia, em vez de tentar
contar uma “história geral da pandemia” por meio de uma narrativa universal.
Utilizamos notícias veiculadas durante a pandemia para identificar histórias cativantes
que contavam um fato sobre o sofrimento individual e as falhas institucionais. A partir
desse conjunto de histórias, selecionamos algumas para garantir grande alcance geográfico,
diversidade de vozes e gama de experiências. Para algumas histórias, como aquela sobre
violência doméstica e outra sobre a situação de assistentes sociais de saúde comunitária,
empregamos métodos de pesquisa primários, incluindo uma consulta informativa com
socorristas e ONGs de assistência jurídica (para o caso de violência doméstica) e a realização
de algumas entrevistas por telefone na língua regional com fontes importantes (para a
situação de assistentes sociais de saúde comunitária).
Embora essa metodologia nos tenha permitido contar histórias individuais de uma forma
mais pessoal, essa abordagem também resulta do fato de que nossas próprias convicções
e preferências entraram no processo de seleção. Dessa forma, podemos ter excluído
involuntariamente certas vozes ou colocado mais ênfase em elementos da narrativa que
ressoaram particularmente em nós. Embora essa subjetividade seja indiscutivelmente
inevitável em um projeto como esse, certamente deve ser levada em consideração por
qualquer pessoa que leia as narrativas. A linha do tempo apresenta perspectivas importantes
sobre a pandemia de Covid-19, mas não é de forma alguma o panorama completo dela.

5 • O processo de visualização
As histórias escolhidas para a linha do tempo foram aquelas capazes de representar
uma gama diversificada de direitos individuais que foram deteriorados durante esse
período. A pandemia e a consequente resposta estatal impuseram um conjunto único de
desafios aos direitos fundamentais à vida, subsistência, liberdade e dignidade. Pessoas
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de diferentes grupos sociais e econômicos e em todos os níveis de renda suportaram o
impacto da pandemia, e os efeitos da gestão da pandemia pelo Estado não pouparam os
ricos nem os pobres. No entanto, foram as populações marginalizadas e já vulneráveis
que, em especial, tiveram que lutar pelo acesso à informação, dinheiro e instalações
médicas básicas. Isso nos levou a dar destaque à difícil condição de migrantes, mulheres
e pessoas desfavorecidas, cujas questões foram marginalizadas do discurso e da atenção
das políticas públicas. Seus esforços foram dificultados por uma campanha orquestrada
de informações falsas e, muitas vezes, contraditórias sobre a propagação do vírus e
sobre os remédios para sua cura, que gerou medo e pânico generalizado e garantiu a
completa desorganização da vida normal. Ao cobrir a situação dos indivíduos mais
afetados ao longo de toda a pandemia – desde as fases iniciais da primeira onda até
os consequentes lockdowns econômicos –, esperamos expor os enormes custos para a
economia e a sociedade indianas causados pela pandemia e pela resposta estatal.
Os depoimentos das pessoas foram mesclados com uma descrição de como essas questões
se manifestaram durante a pandemia. Em geral, as histórias foram divididas em slides
acompanhados com ilustrações gráficas. Apenas o caso sobre violência doméstica foi
apresentado em sua forma original como um conjunto de vídeos.
Optamos por formatar as histórias em slides para facilitar o compartilhamento nas redes
sociais, principalmente no Instagram e no WhatsApp, tornando-as mais acessíveis.
Dividir a narrativa dessa forma também nos permitiu destacar citações diretas feitas pelas
pessoas envolvidas. O uso de ilustrações gráficas em vez de fotos sinalizou que essas vozes
representavam um problema muito mais amplo e que a experiência pessoal era compartilhada,
e não individual. A linha do tempo traz essas ilustrações intencionalmente abrangentes, mas
poderosas em diversos sentidos para servir como um lembrete necessário de que as violações
de direitos que estão sendo abordadas e apresentadas pertencem a pessoas reais, são extraídas
de experiências reais e impactaram vidas reais de maneiras incomensuráveis e irreversíveis.

6 • Para quem a linha do tempo se destina e como as pessoas
podem usá-la?
O recurso foi criado para facilitar a pesquisa e apresentar informações e experiências de
todas as facetas da pandemia, jurídicas ou não. O acervo de respostas jurídicas e políticas
pode auxiliar nas análises acadêmicas e estatísticas sobre a Covid-19 na Índia. Ele torna
uma infinidade de documentos oficiais originais acessíveis em um só lugar por meio
de links de fontes originais e de documentos arquivados no caso de o arquivo original
ser retirado do domínio público, transformando uma pesquisa jurídica complicada em
algo fácil e abrangente. Uma pessoa pode filtrar buscas por data, localização e áreas de
impacto para obter o documento de política pública de que precisa. Há uma guia visual
abrangente, acessível em uma janela separada no menu do site, que descreve todos os seus
recursos e simplifica a navegação. Em termos gerais, a linha do tempo tem uma função
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de busca avançada, a possibilidade de filtrar e classificar todas as entradas disponíveis nas
três seções e páginas de índice separadas para essas seções.
A opção de fazer pesquisa avançada e a funcionalidade de filtrar podem ser alternadas
clicando no ícone da lupa à esquerda da página inicial. Esse recurso permite filtrar as
respostas políticas e jurídicas, histórias e análises apresentadas na linha do tempo usando a
busca por uma palavra específica, um intervalo de datas, atualidade, direitos fundamentais
afetados e áreas de impacto, origem da resposta, jurisdição e muito mais. Pode-se também
executar uma busca simples por palavra-chave que examina rapidamente mais de mil títulos
de itens. O índice de análises e histórias facilita o acesso a todas elas em um só lugar.
A facilidade de navegação faz da linha do tempo um recurso não apenas para quem realiza
pesquisas na área jurídica, mas também para jornalistas e repórteres, estudantes, docentes,
analistas e para a sociedade civil em geral. A seção de análises oferece uma leitura mais
extensa sobre questões jurídicas. “Histórias sobre a Covid-19” contém mais relatos visuais
em primeira pessoa sobre perda, luto e obstáculos que podem atuar como complementos
narrativos à pesquisa acadêmica e existem separadamente como um lembrete do sofrimento
que as pessoas enfrentaram durante a pandemia.
Por meio dos recursos já gerados, esperamos que a linha do tempo possa impulsionar a
ação da sociedade civil, seja na forma de litígios estratégicos ou da reforma de políticas para
enfrentar as violações de direitos que foram identificadas nas análises. A linha do tempo
também oferece materiais de campanha, especificamente aqueles que dão visibilidade à
dor e ao sofrimento que foi causado na vida das pessoas tanto pela pandemia como pelas
respostas estatais. Também esperamos que a linha do tempo seja um recurso em constante
evolução que continuará a registrar e se envolver com as maneiras como a pandemia está
trazendo novos desafios ao exercício das liberdades fundamentais.

7 • Limitações do projeto
Algumas das limitações do projeto incluem a necessidade de uma conexão de internet
estável e um computador para acessar a linha do tempo e usá-la de forma satisfatória. Esses
são desafios onde as conexões ainda são limitadas e a maioria das pessoas usa dispositivos
móveis para acessar a internet. Ao desmembrar o conteúdo para divulgação nas redes sociais,
esperamos torná-lo mais acessível. Ademais, a linha do tempo está atualmente disponível
apenas em inglês, um aspecto que procuramos abordar com a introdução de traduções a
idiomas regionais. Também pretendemos garantir que conteúdos como histórias e peças de
análise possam ser compartilhados por outros meios onde possam ser acessados off-line, por
exemplo, no formato PDF. Atualmente, as respostas jurídicas e políticas são principalmente
de apenas alguns estados, escolhidos por seus métodos únicos de resposta à pandemia, o
que limita a capacidade da linha do tempo em fornecer um quadro abrangente da Índia
como um todo. Por último, e em geral, os baixos níveis de alfabetização digital entre o
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público representam um obstáculo para a compreensão de como aproveitar as ferramentas
de advocacy baseadas em dados, como essa linha do tempo, para impactar a mudança social.
Portanto, esperamos que parte das próximas etapas do projeto inclua a realização de eventos
comunitários e de divulgação, para fortalecer o alcance e a utilidade da plataforma.

8 • Reflexões e qual caminho seguir
Embora intitulado “Covid-19 e a Constituição”, o recurso não se destina apenas a questões
jurídicas e não foi concebido para advogadas/os. O objetivo é apresentar as perdas e o
sofrimento durante a pandemia a partir de uma perspectiva concreta e jurisprudencial, em
vez de reduzi-los a meras estatísticas. Até o momento, a resposta à linha do tempo tem sido
favorável e positiva, com feedback construtivo. À medida que pessoas de diversas profissões
e faixas etárias continuam a usá-la, elas fazem novas descobertas na navegação, enfrentam
novos obstáculos e enviam novas sugestões de como fortalecê-la. Com base nesse feedback,
pretendemos continuar otimizando o recurso até que seja conveniente e eficiente para todos
os tipos de pessoas, jovens ou idosas/os.
Nas páginas a seguir, as narrativas e experiências ilustradas no projeto “Covid-19 e a
Constituição” ganham vida na seleção de histórias feita para a Revista Sur. Os conteúdos
originais em inglês na íntegra associados a cada uma delas podem ser acessados nos
links apontados nas notas de rodapé.

NOTAS
1 • COVID-19 and the Constitution, Homepage,

2021, https://www.c-help.org.

2020, acesso em 6 de dezembro de 2021, https://

3 • Justice Adda, Homepage, 2021, acesso em 6 de

covid-19-constitution.in.

dezembro de 2021, https://www.justiceadda.com.

2 • Centre for Health Equity Law & Policy (C-HELP),

4 • Vaibhav Bhawsar, Homepage, 2021, acesso em 6

Homepage, 2021, acesso em 6 de dezembro de

de dezembro de 2021, https://www.recombine.net.
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IMPACTO DA COVID-19
PARA OS POVOS INDÍGENAS DA ALDEIA
BOCA DA MATA - RORAIMA1
Yara Pinho de Lima

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo explorar de que forma a pandemia de Covid-19
afetou, e ainda afeta, a organização social da aldeia Boca da Mata, em Roraima, tendo
em vista que todas as práticas indígenas dependem de ações coletivas − desde o convívio
cotidiano, compartilhando quintais, como também nas trocas de alimentos, reuniões e
compartilhamento de informações, realizados de forma oral e presencial − que caracterizam
a estrutura social e cultural dos povos indígenas. Através do diálogo com duas profissionais
de saúde que trabalham com povos indígenas, foi possível perceber os desafios que a
pandemia trouxe para esses povos em questões práticas que incluem desde o acesso às
vacinas até as estratégias que tiveram que ser criadas para o seu enfrentamento.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde | Vacina | Povos indígenas | Covid-19
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1 • Introdução
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 22 de janeiro de 2020, estabeleceu a primeira
reunião do seu comitê de emergências para tratar do surto de um novo vírus, detectado pela
primeira vez em Wuhan, na China, causador de uma síndrome respiratória aguda grave. A
reunião tinha como objetivo analisar se esse surto implicaria ou não uma emergência de
saúde pública de importância internacional.
No dia 28 de janeiro, o Ministério da Saúde brasileiro considerou o coronavírus como um
perigo iminente para a população. No mesmo ano, a partir da deflagração da pandemia
em todo o mundo e da consequente chegada da Covid-19 aos territórios indígenas,
ficaram ainda mais evidentes os desafios que os povos originários já enfrentavam em
relação ao acesso à saúde de qualidade.
Em 23 de março, foi publicado no Jornal de Roraima2 que o governo estava decretando
estado de calamidade pública devido à Covid-19. A prefeitura de Boa Vista também
restringiu o funcionamento do comércio e declarou situação de emergência na saúde
pública da capital. Nesse momento, já havia dois casos confirmados de Covid-19 no
Estado. O decreto municipal no 28.635/2020 proibiu o funcionamento de cinemas,
teatros, shoppings, bares e academias, e somente serviços e setores essenciais, como
hospitais, mercados e segurança pública, poderiam funcionar. Em razão da pandemia, as
fronteiras do Brasil com a Venezuela e a Guiana foram parcialmente fechadas.
Diante desse cenário, o objetivo desta pesquisa e deste texto é explorar de que forma a
pandemia de Covid-19 influenciou o modo de vida indígena na comunidade Boca da Mata,
em Roraima, formada por três povos, Macuxi, Wapichana e Taurepang. Essa comunidade
é basicamente movida pela filosofia do trabalho coletivo, como o ajuri.3 As reuniões,
assembleias e eventos são todos realizados em conjunto. Por isso, assim que a Covid-19
chegou até a comunidade, essas relações tiveram de ser suspensas, modificando, assim, as
relações sociais por um período indeterminado.
Como insumos metodológicos, utilizei entrevistas feitas na aldeia indígena Boca da Mata
e na aldeia Sorocaima II, ambas situadas na Terra Indígena São Marcos, região de Alto São
Marcos, município de Pacaraima, no Estado de Roraima. Trata-se de entrevistas realizadas
com duas profissionais de saúde, uma Agente Indígena de Saúde (AIS) e uma Técnica de
Enfermagem (vacinadora) da Secretaria da Saúde Indígena (SESAI) em julho de 2021,
momento em que a Covid-19 tinha feito 419.967 vítimas fatais em todo o Brasil.4

2 • O Estado brasileiro e seu descaso com os povos indígenas
em contexto de pandemia
Desde o início da pandemia de Covid-19 não houve ação do governo federal para proteger
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os povos indígenas do Brasil, e nem a sociedade brasileira de modo geral. O atual presidente
tratou a pandemia como uma “gripezinha”, não respeitando o isolamento social, declarou que
o Brasil não podia parar e incentivou a aglomeração e a não utilização de máscaras de proteção.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia5 demonstrou a existência
de um projeto político antivacina sustentado pelo uso de fake news. A disseminação de
notícias falsas em relação à pandemia, ao tratamento precoce e à vacina contra Covid-19
influenciou a tomada de decisões da população quanto às medidas corretas de proteção
contra a doença, trazendo consequências negativas diretas, como o aumento do número de
pessoas contaminadas e o índice de leitos ocupados, o que resultou em um grande número
de mortes no país. A investigação da CPI reuniu dados que mostram a omissão do governo
federal brasileiro na conscientização da população acerca da pandemia.
De acordo com o Instituto Socioambiental ISA,6 sobre a situação indígena na pandemia
da Covid-19 no Brasil, o Estado brasileiro não foi somente omisso como também ajudou
o vírus a se espalhar. O estudo dá ênfase aos três casos mais comuns de contaminação:
via profissionais de saúde que levaram o vírus para as aldeias; garimpeiros e grileiros,
pois com a pandemia existiu o aumento de invasões nos territórios indígenas, inclusive
incentivado pelo governo federal; e também casos de indígenas que se contaminaram ao
buscar o auxílio emergencial nos centros urbanos.

3 • Cotidiano indígena e suas mudanças durante a pandemia
da Covid-19
Neste primeiro momento, trago a experiência de uma Agente Indígena de Saúde (AIS) que
mora e atua profissionalmente na aldeia indígena Boca da Mata. Da etnia Taurepang, dona
Marina trabalha há mais de quinze anos no campo da saúde indígena.
Questionada se a Covid-19 teve impacto na comunidade, ela respondeu afirmativamente.
Com a entrada do coronavírus, foi observada uma mudança no cotidiano social; o
que era feito presencialmente foi suspenso, desde a educação das crianças dentro das
escolas, até mesmo a atuação de profissionais no posto de saúde da Boca da Mata. Os
moradores da aldeia fizeram uma barreira de proteção na entrada da comunidade para
conter a circulação de pessoas e uma maior penetração do vírus. Sobre a barreira, nem
todos os moradores da comunidade apoiaram a ideia, pois havia uma desconfiança de
que o vírus não pudesse de fato chegar até a casa deles.
Nesse contexto, a Covid-19 trouxe desafios para os povos indígenas, principalmente
relacionados à forma de viver em coletividade. Assembleias e festivais que eram parte da
organização social das comunidades precisaram ser interrompidos devido ao isolamento
social. A comunidade teve que se adaptar, mesmo que fosse por um curto período de tempo,
com o uso de máscaras e álcool nas mãos, práticas que não eram comuns até então.
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Na Boca da Mata existe uma vivência familiar coletiva baseada na troca de farinha de
mandioca, frutas, legumes, carne de caça, peixes, entre outros insumos. De uma hora
para outra se tornou um grande risco fazer troca de alimentos porque poderiam estar
contaminados pela Covid-19.
Assim, a partir do início da pandemia deu-se uma suspensão dessas relações. Foi inserido um
novo modelo social, no qual é necessário ficar em casa, resultando em mudanças no convívio.
Importante lembrar que na aldeia Boca da Mata não existe o conceito de quintal, de propriedades
delimitadas por cercas. Todos os ambientes da aldeia são comuns aos comunitários, existem
núcleos familiares que se resumem a moradias próximas, porém o contato coletivo é muito
enraizado. Enfrentar um isolamento devido à pandemia foi um desafio intenso para uma
sociedade que tem como base o compartilhamento coletivo na sua estrutura social.
Outro ponto determinante diz respeito ao próprio processo de circulação de informações
pertinentes ao cotidiano, que consiste na propagação “boca a boca”. As recomendações de
isolamento social tornavam essa prática, tão necessária na forma de vida indígena, inviável
devido ao grande risco de contágio.
Segundo o relato de dona Marina, muitas pessoas precisavam sair da comunidade para
receberem seus benefícios financeiros,7 e logo depois foi liberado o auxílio emergencial.8
Dessa maneira, as pessoas precisavam se deslocar até a sede do município de Pacaraima ou
à capital Boa Vista, o que dificultou a manutenção do isolamento social. Essa foi uma das
formas pelas quais muitas pessoas da comunidade foram infectadas pelo vírus.
Dona Marina contraiu Covid-19 e ficou isolada durante 20 dias. O tratamento utilizado
por ela e pela família quando estava doente era chá de limão com alho. Quando questionada
se os remédios caseiros podem ser considerados eficazes, ela respondeu que sim. Segundo
ela, o ano de 2021 foi assustador e pior do que 2020, porque ela achava que passaria a
onda da pandemia, mas todo dia via na televisão o número alto de pessoas mortas e de
contaminadas, além de ficar sabendo de conhecidos que vieram a falecer.
Quando dona Marina começou a falar sobre a pandemia na sua comunidade, a sensação
que ela deixou transparecer foi a de se sentir presa. Sobre as mudanças na sua vida devido ao
contágio pela Covid-19, ela comentou que nunca imaginou um dia ser afetada, nem como
a doença modificaria alguma coisa na sua vida, na sua casa, família, ou em relação aos seus
filhos. Relatou que achou sufocante esse novo modo de viver. Porém, ela tem consciência
de que tais medidas são importantes para proteção, não somente dela e da sua família,
mas de toda a aldeia. Como profissional de saúde, ela reconhece o isolamento social como
necessário para o cuidado de si e dos próximos.
A Covid-19 também afetou a fonte de renda de sua família. Em sua casa moram ela, seu esposo,
seu filho mais novo, sua filha, quatro netas e seu genro. Ela possui seu emprego como AIS
pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI); seu esposo é agricultor, trabalha na roça
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ajudando na manutenção da família, faz farinha de mandioca, planta banana e macaxeira. Mas
ela comenta que seu salário não é suficiente para comprarem farinha, que é a base alimentar dos
indígenas Macuxi, Taurepang e Wapichana, então eles mesmos produzem para conseguirem
se manter. Sua filha, que é professora, ficou desempregada, e era seu genro quem ajudava por
meio de trabalhos esporádicos. Ele era motorista de transporte escolar, mas, como as aulas
foram suspensas, não havia mais alunos para transportar e acabou ficando sem emprego.

4 • Os desafios da vacinação contra Covid-19
em comunidades indígenas
No dia 19 de janeiro de 2021, no portal de notícias G1 de Roraima, foi publicada a seguinte
matéria: “Indígena Macuxi é a primeira vacinada contra Covid-19 em Roraima: ‘Quero
ser exemplo’”.9 Iolanda Pereira da Silva, de 45 anos, moradora do município de Uiramutã,
é pajé e parteira na sua comunidade. Iolanda, primeira indígena a ser vacinada, produz
remédios da medicina tradicional indígena e relatou que queria ser um exemplo para os
outros parentes10 para que não resistissem à vacinação. Vale ressaltar que os povos indígenas
fazem parte dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 no Brasil.11
A SESAI tem vacinado as pessoas indígenas aldeadas, e faz essa ação através dos 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Aproximadamente 305.672 indígenas no Brasil
receberam a primeira dose da vacina12 e 231.609 receberam a segunda dose, sendo que,
estima-se, existem cerca de 1.300.000 indígenas atualmente no Brasil. Em Roraima,
aproximadamente 32.748 indígenas tomaram a primeira dose da vacina13 e 27.804 tomaram
a segunda dose, e estima-se que existam cerca de 56.000 indígenas no Estado.
Sobre a imunização, dona Marina comentou:
[...] eu penso que com a vacina eu poderia me proteger e proteger
meu povo, que tá em casa, meus filhos, família, netos, né. Como
eles não podem tomar, eu sendo protegida já não posso contaminar
eles com as formas mais graves, né, porque antes da vacina a
enfermeira fez uma palestra lá no posto, ela explicou o porquê da
vacina, aí ela fez a palestra, ela explicou que a vacina ali era para
te imunizar, isso não significa que você não ia pegar, vai pegar sim
a doença, mas de forma leve, não vai precisar parar no hospital,
não vai precisar de um respirador para respirar quando tiver falta
de ar, então tudo isso foi explicado, então eu fui consciente que eu
ia tomar, ela explicou que podia dar mal-estar, podia ter febre, isso
era a reação da vacina, né. E aí quem tivesse com esses sintomas que
não tomasse, ela aconselhou as pessoas, quem tiver assintomático,
assim por falta de ar, muito gripado, eu não aconselho tomar,
isso foi uma palestra de conscientização mesmo que ela fez.
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A vacina é vista por ela como garantia de liberdade. Quando perguntei o que ela pensava
em relação àquele momento de pandemia, respondeu que orava para que todas as pessoas
fossem vacinadas, pois com a vacina há resultados. Ao mesmo tempo, se mostra ciente de
que a pandemia não vai acabar, mas talvez ser amenizada, sendo a liberdade pós-pandêmica
um cenário diferente do que tínhamos antes.
O que ela manifesta em relação ao futuro é o seu desejo de que todas as pessoas possam ser
vacinadas e que voltem à vida normal. Perguntei se tinha mais alguma preocupação com a
Covid-19 que ela gostaria de compartilhar, e ela ressaltou:
Minha preocupação é só com aquelas pessoas que ainda não
tomaram, ainda não estão imunes ao vírus, porque a gente ouve
todo tempo que tem uma tal de variante, que ela é pior do que
esse vírus da Covid, então eu penso assim que as pessoas têm que
ter consciência e se imunizar para que não ocorram casos graves,
que leve mais pessoas que a gente conhece, porque quem sofre é a
comunidade toda.
4.1 - Profissionais da saúde e a resistência à vacina no contexto indígena

Minha segunda interlocutora se chama Helena, Técnica de Enfermagem (vacinadora)
indígena da etnia Pankará, de Pernambuco, Estado do Nordeste brasileiro. Mora
em Roraima e atua com saúde indígena há mais de 12 anos. O contato com Helena
aconteceu a partir do momento em que fui me vacinar no Polo Base da equipe de
saúde na comunidade Sorocaima II, que atende todas as comunidades indígenas da
região do Alto São Marcos. O que chamou minha atenção foi ela me informar que não
poderia me vacinar, porque teria que seguir o protocolo de Brasília,14 que consistia em
só vacinar indígenas vivendo em território indígena. Como estou temporariamente
fora da minha aldeia por cursar mestrado na capital Boa Vista, não me enquadrava
nas regras do protocolo. Ela comentou que, se dependesse dela, vacinaria todos nós,
indígenas, independentemente de estarmos ou não morando na aldeia.
Essa questão de nós, indígenas, não sermos grupo prioritário para vacina por estarmos
vivendo em contexto urbano é uma reivindicação que fazemos ao Estado para que respeite
a nossa identidade e de fato garanta nossos direitos, pois ao nos deslocar da aldeia para os
centros urbanos não deixamos de ser indígenas.
Sobre a sua experiência em relação à vacina contra a Covid-19, Helena comenta que esta
é diferente de outras vacinas, o que a torna um desafio para a compreensão coletiva por
estarem lidando com uma pandemia. Segundo ela, trata-se de uma novidade para todo
mundo: “Bem mais difícil de se entender... Porque é uma pandemia, é uma doença muito
nova e que traz muito medo para as pessoas, né? E desde o ano passado que todos esperam
uma vacina, ou uma solução para essa doença”.
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Em algumas comunidades existe essa resistência das pessoas indígenas em relação às vacinas.
Como profissional da saúde, é evidente a sua preocupação em relação a isso. Para ela, o
interessante é que, embora muitas pessoas queiram logo uma solução para o novo vírus,
quando a vacina é finalmente desenvolvida, elas se surpreendem com a rapidez com que foi
feita e desconfiam da sua eficácia. Como profissional, ela entende e reconhece o esforço de
pesquisadores e pesquisadoras preocupados com a possibilidade de erradicar o mais rápido
possível a doença através da criação das vacinas.
Um ponto importante para ser analisado é que essa resistência indígena não foi somente em
relação à vacina contra Covid-19, mas também em relação a outras vacinas antes ofertadas,
como a vacina contra influenza.
Assim, há muito tempo né, sempre quando eu vinha vacinar aqui,
eles aceitam algumas vacinas e outras não, tipo influenza, a maioria
deles nunca quis por conta logo do começo do histórico da Influenza,
que era para matar, isso e aquilo, mas agora algumas famílias elas
querem a vacina e outros atendimentos.
4.2 - Elementos que contribuíram para o medo em relação à vacina

Por ter experiências de vacinação em outras comunidades, Helena ressaltou dois elementos
que, segundo ela, influenciam na recepção às vacinas: a questão religiosa e a questão cultural.
Alguns indígenas relatam ter medo de quaisquer vacinas, não só a vacina para a Covid-19,
pois dizem que essas servem para “matar os indígenas”.
Helena reforça que mesmo presenciando suas palestras informativas sobre a vacina,
alguns indígenas manifestavam receios. Algumas pessoas estavam morrendo com
uma gripe muito forte e em muitos casos isso foi associado à vacina. Helena tentava
explicar que a imunidade de cada pessoa influencia na eficácia de todas as vacinas, e que
também sempre era possível a existência de efeitos adversos, mas não a morte. A causa
da mortalidade não necessariamente se deve à Covid-19. É possível que uma pessoa seja
vacinada com as duas doses, possua outras doenças e venha a falecer.
Outro ponto que cabe mencionar é o medo de adoecer e ter que ir ao hospital nos centros
urbanos. Para alguns indígenas, esse deslocamento era o mesmo que “ir para a morte”, uma
vez que esses locais estavam superlotados, com várias pessoas falecendo nos corredores. Isso
faz com que as pessoas indígenas prefiram ficar doentes dentro da própria aldeia, realizando
tratamento com medicina tradicional indígena e muitas vezes não tomando a vacina.
Em vários momentos da entrevista, foi perceptível a sua preocupação com a compreensão
dos indígenas em relação à imunização. Ela tem consciência da necessidade de utilizar
uma linguagem acessível para facilitar essa compreensão. Sobre a importância dos
indígenas tomarem a segunda dose da vacina, Helena comentou:
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Sempre quando eu venho e falo para eles, oh, cê tem que fazer segunda
dose, porque é um esquema vacinal, se você toma a primeira e não
toma a segunda, não vai adiantar nada né, o seu sistema imunológico
ele tá, vamos dizer, para eles entender mais rápido, vai tá protegido só
a metade, metade da doencinha que não vai proteger, para eles poder
entender né, porque para explicar imunização é muito difícil, então a
gente tem que utilizar uma linguagem bem mais fácil.
Outro fator importante que afetou o processo de vacinação, além do medo, foi a disseminação
de fake news. As fake news sobre a vacina obstaculizaram a imunização da sociedade de
modo geral. No dia 19 de julho de 2021 foi publicado no site do Ministério da Saúde uma
nota com o título “Cuidado com as ‘fake news’ sobre as vacinas contra Covid-19”. Era um
alerta para que a população não arriscasse a própria vida por notícias falsas, e fazendo um
chamado para colocar a saúde em primeiro lugar.
O objetivo das fake news é justamente fomentar o medo em relação às vacinas, através
de manipulação da informação e do uso de dados distorcidos, conduzir as pessoas à
desinformação em massa. No site do Ministério da Saúde afirmava-se que as informações
sobre mortes após o uso das vacinas contra Covid-19 eram falsas e não possuíam cunho
científico, ressaltando que a vacina continua sendo um meio de controle da pandemia, e o
grande número de pessoas imunizadas está relacionado à sua eficácia no combate à pandemia.
Para Helena, os meios de comunicação contribuem para que as pessoas tenham acesso a
informações reais e falsas, o que as confunde, fazendo com que não saibam no que acreditar.
Além da “questão religiosa”,16 algo mencionado pela minha interlocutora como algo muito
forte, ela explica a influência do que chama de “questão cultural”.17 Por exemplo, algumas
pessoas indígenas não quererem tomar vacina porque sabem fazer remédios caseiros e
acreditam que assim ficarão bem, ao descobrirem, por exemplo, uma planta que ameniza
os sintomas da Covid-19. Ela cita o relato de um indígena: “Ah, eu não vou tomar vacina
porque eu tô tomando medicação, porque estou tomando remédio caseiro e estou bem.
Passei a minha vida inteira tomando remédio caseiro e nunca fiquei doente, nunca morri”.
Ao lidar com esse tipo de situação, profissionais de saúde tentam explicar a eficácia
da vacina, bem como o cuidado com a família e o coletivo implicado nisso, pois com
a ação de se vacinar também estarão cuidando da comunidade. Essas informações
começam a despertar interesse, depois de observar que, de fato, as pessoas não estão
morrendo ao tomarem a vacina.
Para Helena é evidente que combater o negacionismo é um desafio. Ela tem consciência e
afirma que o vírus não acabará, e que as pessoas vão ter que lidar com o surgimento de outras
cepas, prevendo que a vacina contra a Covid-19 fará parte do calendário vacinal. Sobre a
questão religiosa e a vacina, chamo atenção para um caso peculiar comentado por Helena, o
da comunidade indígena Sorocaima I,18 vizinha da aldeia Sorocaima II, localizada na região do
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Alto São Marcos. A grande maioria dos moradores é cristã, membros da Igreja Adventista do
Sétimo Dia. A comunidade é habitada apenas por indígenas da etnia do povo Taurepang. Em
assembleia, toda a comunidade decidiu que ninguém tomaria a vacina contra a Covid-19, e as
pessoas elaboram um documento. Os motivos para tal recusa não foram totalmente explicados.
No entanto, segundo Helena, o documento existe, e nele se atesta que ninguém da comunidade
iria tomar a vacina. O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI-Leste) realizou palestras de
conscientização na comunidade, porém eles continuaram firmes em não aceitar a vacina contra
a Covid-19. Somente uma profissional indígena de saúde da comunidade tomou a vacina. A
ligação entre a religião e a não adesão à vacina foi apontada por minha interlocutora.
A presença forte da religião no cotidiano da capital Boa Vista, em Roraima, além de estar
no contexto urbano, se faz presente nas comunidades indígenas, resultando no que Ciello
denomina “pentecostalização” das práticas tradicionais:
[...] como é registrado na vida cotidiana em Boa Vista, há uma
presença marcante de religiões pentecostais e evangélicas de diferentes
denominações, que cada vez mais tem se tornado parte da paisagem
urbana e também de comunidades indígenas da região; fato que tem sido
registrado como majoritário na região Amazônica como um processo de
“pentecostalização” das “práticas tradicionais”, aliada à intensa migração.20
Nesse contexto, a pentecostalização das práticas tradicionais está relacionada às formas de
cura tradicionais que já não estariam mais sendo “fabricadas” por certas comunidades, o que
envolve desinteresse das novas gerações pelo que é considerado tradicional. Existindo poucas
pessoas falantes das línguas indígenas, os curadores já não são mais como os de antigamente,
resultando em uma diminuição da arte da cura até o seu possível desaparecimento. A
sociedade busca por alívio e tratamento de certas doenças, o que envolve conhecimentos
tradicionais, biomédicos e religiosos.
Como a comunidade Sorocaima I é vizinha da minha comunidade, sei que o viés religioso
é de fato muito forte. Eles mantêm vivos os costumes de comer damurida,21 plantar roça,
fazer farinha, beiju, artesanatos, mas também desenvolvem os dogmas da religião. Dogmas
como não comer certos tipos de peixes e também guardar o sábado.
Mesmo que existam indígenas que ainda não se vacinaram, algumas comunidades que estão
tendo maior aceitação da vacina, de acordo com Helena, são Santa Rosa, Boca da Mata,
Aleluia, Novo Destino, Cachoeirinha e Sorocaima II, todas da região do Alto São Marcos.

5 • Considerações finais e desafios que permanecem
Não é de hoje que a população indígena enfrenta desafios quanto ao acesso a direitos básicos
que envolvem saúde, educação e direito à terra, entre outros. A chegada da pandemia só
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deixou mais evidente os planos do governo em relação aos povos indígenas. Se o Estado
brasileiro não cria estratégias de medidas protetivas contra a Covid-19, os próprios indígenas
as criam. Com a pandemia, comunidades indígenas em Roraima passaram a criar estratégias
de prevenção, como barreiras de controle sanitário para monitoramento e fiscalização da
entrada e saída de membros das comunidades.
As barreiras de fiscalização dos territórios serviram tanto para amenizar a disseminação do
vírus dentro das comunidades, como para conter invasão de garimpeiros que aproveitam
da situação pandêmica para exploração da terra, como na Terra Indígena Raposa Serra do
Sol, na região das Serras, onde os invasores são retirados por agentes do Grupos de Proteção
e Vigilância dos Territórios Indígenas (GPVITI) e lideranças indígenas. Segundo Aleixo
et al.,22 em Roraima, durante o período da pandemia, houve um aumento de invasões
em terras indígenas, elevando os conflitos sociais, bem como as mobilizações dos povos
indígenas e, consequentemente, o fortalecimento das organizações políticas na defesa de seu
território e seus direitos. Para restringir o aumento dessas invasões em Roraima, algumas
comunidades mobilizam os GPVITI, criados e compostos pelos próprios indígenas para a
fiscalização e proteção dos seus territórios, garantindo, assim, sua autonomia. Estes grupos
são constituídos por homens e mulheres que recebem treinamento sobre direitos indígenas,
ambientais e fiscalização territorial para atuarem nas aldeias.
Por fim, a pandemia de Covid-19 entre as populações indígenas significou impactos
na organização social, nos serviços de saúde, na educação, na saúde mental e física das
pessoas, na renda familiar, nos modos de produção e consumo e nas relações de convívio
familiar. Influenciou o modo de viver da comunidade Boca da Mata, em especial, também
nos aspectos cultural e religioso, trazendo grandes desafios para os indígenas com a
suspensão dos trabalhos coletivos e a realização de assembleias. Conforme dito no início,
a coletividade é um aspecto muito relevante para a vida indígena, e a concepção de saúde
também é coletiva. Portanto, em casos excepcionais, como a pandemia da Covid-19, foi
preciso abdicar momentaneamente da coletividade para pensar na própria coletividade.
Finalmente, não podemos deixar de ressaltar a importância do movimento indígena no
Brasil na luta por seus direitos, incluindo seu direito à saúde.23
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“NO PACÍFICO NOS CUIDAMOS”
Entrevista com Lizeth Sinisterra Ossa
• Aliança Pacífico Task Force e o enfoque diferencial •
como estratégia de resposta à pandemia

Por Maryuri Mora Grisales
A população afrodescendente do Pacífico colombiano é uma das mais vulneráveis do país. A
pandemia de Covid-19 não só aumentou a desigualdade da região como evidenciou o racismo
estrutural e a negligência estatal em garantir os direitos dessa população. A carência de pessoal
médico e sanitário somada à ausência de infraestrutura em termos de capacidade de resposta
em saúde aumentaram os riscos e desenlaces negativos como resultado da pandemia.
Em entrevista para a Conectas Direitos Humanos, Lizeth Sinisterra Ossa, pesquisadora do Centro
de Estudos Afrodiaspóricos (CEAF) da Universidade Icesi de Cali e diretora da Pacífico Task Force,1
aborda o surgimento da Aliança e de todo o trabalho de articulação comunitária realizado
durante o último ano na costa do Pacífico. Desde a concepção inicial do projeto, baseada numa
análise crítica da situação da região e partindo de uma compreensão diferenciada dos impactos
da crise provocada pela pandemia de Covid-19 sobre a população afrodescendente, Lizeth
Sinisterra descreve os desafios do trabalho no território, a preocupação por manter o diálogo
comunitário e a busca por uma incidência em longo prazo.
Na entrevista são descritos os pormenores das linhas estratégicas que orientaram a intervenção
e que permitiram fortalecer as capacidades da comunidade, bem como os impactos de um
trabalho coletivo e muito bem articulado com diferentes atores em nível local e nacional para
obter uma resposta à pandemia da região e para a região.
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Revista Sur • O que é e como surgiu a Aliança Pacífico Task Force?
Lizeth Sinisterra Ossa • Trata-se de uma aliança que surgiu em 2020 graças a uma

preocupação latente de organizações e movimentos afrodescendentes em pensar quais
seriam os impactos negativos que uma pandemia traria para a região.
Nosso país enfrenta um padrão histórico de racismo estrutural que permite continuar
afirmando que algumas vidas importam e outras não. A pandemia chega e expõe a fragilidade
e a falta de competência do sistema socioeconômico e político colombiano para garantir a vida
das comunidades afrodescendentes. São comunidades com vulnerabilidades preexistentes,
e o que a pandemia faz é recrudescer essas injustiças. Por exemplo, os indicadores de
empobrecimento dessa população apresentam sempre um índice maior em relação ao resto
do país: a pobreza multidimensional das diversas comunidades afrocolombianas [NARP, na
sigla em espanhol para negra, afrocolombiana, palenquera e raizal] se situou em 30,6%, 11
pontos percentuais acima da pobreza nacional, que foi de 19,6%, de acordo com dados de
2018 do Departamento Administrativo Nacional de Estatísticas (DANE).
Se observarmos os indicadores da população afrodescendente na Colômbia em comparação
com aquela que não pertence a um grupo étnico, encontramos que 81% estão no trabalho
informal. Há, inclusive, uma taxa alta em termos de barreiras de acesso à saúde, a serviços
de esgoto e aquedutos, o que significa não ter acesso à água como direito fundamental, mas
também para enfrentar a pandemia. Como lavar constantemente as mãos para prevenir o
contágio em lugares onde não há água?
No âmbito de nossa análise através do Sistema de Inteligência Epidemiológica encontramos
alguns dados importantes: as pessoas afrodescendentes têm uma probabilidade 21% maior
de serem hospitalizadas, 88% maior de terminarem em unidades de terapia intensiva e
um risco 24% maior de morrerem, em comparação com a população que não pertence
a um grupo étnico em nosso país. Então, é necessário entender o impacto da pandemia
sobre esses corpos e, sobretudo, gerar políticas que garantam a vida, políticas para o
cuidado e o autocuidado na comunidade.
A partir dessa preocupação inicial, pensou-se numa estratégia que pudesse responder de
maneira urgente aos impactos que estavam sendo identificados e que iriam aumentar. Assim
nasce essa aliança, como um exercício de conversações, de reflexões, de análise rigorosa e
crítica da região [o Pacífico], para gerar, a partir disso, uma agenda de trabalho coletiva. O que
fazemos é articular múltiplos esforços − acadêmicos, investigativos, comunitários e territoriais,
inclusive institucionais − para enfrentar a pandemia a partir de um enfoque diferencial.
Desse modo, articularam-se importantes organizações dentro do movimento afrodescendente
da Colômbia, como o Centro de Estudos Afrodiaspóricos (CEAF) da Universidade Icesi, o
Conselho Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), o Processo de Comunidades Negras
(PCN) e o Comitê da Greve Cívica de Buenaventura, que tiveram uma incidência não
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apenas territorial, mas também política neste país. Juntar todas essas forças nos permitiu
continuar respondendo diante da conjuntura causada pela pandemia.
Sur • O que é o enfoque diferencial?
LSO • O enfoque diferencial é um eixo articulador e transversal de todo o nosso processo,

mas trata-se, sobretudo, do princípio da filosofia africana Ubuntu; Pacífico Task Force
é “sou porque somos”. Precisamente por ser um trabalho colaborativo, coletivo e
participativo, cujo objetivo principal é amenizar os impactos que estavam ocorrendo
sobre corpos, vidas e territórios racializados e empobrecidos, situados principalmente
na região do Pacífico colombiano.
O enfoque diferencial orientou nossos processos para acompanhar as comunidades que
priorizamos. Geramos metodologias e rotas de ação que levam em conta as particularidades
dos territórios e seus habitantes. Isso nos permite ter uma visão mais contextualizada e
situada, para gerar um acompanhamento mais pertinente e de acordo com a realidade. A
partir disso, reivindicamos e reconhecemos os saberes e as ancestralidades de nossos povos.
Não é segredo que quando respondem a esse tipo de situações emergenciais, os Estados
partem de políticas e lineamentos homogêneos que não levam em conta as particularidades
dos territórios, e essa é precisamente a nossa preocupação.
Por exemplo: quando chega a pandemia, a orientação do Ministério de Educação Nacional
é: “Meninos e meninas vão para suas casas e vamos todos trabalhar virtualmente”. Em
Timbiquí, um município da costa pacífica caucana, somente 0,9 % da população conta
com acesso à internet.
Não somente a população de estudantes carece de conectividade e recursos tecnológicos, como
seus próprios professores e professoras não contam com computadores, nem com a possibilidade
de conexão. Nesses territórios é preciso comprar pins [internet portátil], porém, ou você se
conecta ou compra arroz. Um pin pode custar dois mil pesos e dura no máximo meia hora.
Nesse caso, o enfoque diferencial e a perspectiva interseccional consistem em situar o
contexto e responder de acordo, não a partir de fora, mas de dentro. Essa é sua importância.
Sur • A Aliança trabalha com cinco linhas estratégicas. Gostaríamos que nos falasse sobre

essas linhas e em qual delas tiveram mais sucesso ou mais desafios.
LSO • Cada uma das linhas tinha propósitos e objetivos que dialogavam entre si. Qual é

a primeira coisa que aumenta numa pandemia? A fome. Trata-se de uma população que
trabalha na rua, então era preciso cuidar primeiro da segurança alimentar. Com esta linha
queríamos acompanhar as famílias que não tinham recursos para garantir sua alimentação
diária. O DANE mostrou como aumentou a insegurança alimentar. Famílias que antes
comiam duas vezes por dia não estavam comendo nada ou somente uma vez por dia
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durante a pandemia. Isso é algo impactante e consequência desse cenário. Essa linha foi
exitosa, mas também tivemos de enfrentar desafios e vicissitudes.
Sabíamos que tínhamos de apoiar as comunidades oferecendo um mínimo de garantia
alimentar, mas ao mesmo tempo identificamos que a economia local estava sendo
afetada. Sobretudo as mulheres afrodescendentes das praças de mercado que tinham
constantemente de jogar fora seus produtos, ou dá-los de presente. Elas relatavam que
saíam muito cedo na madrugada e chegavam em casa tarde da noite com apenas dez mil
ou vinte mil pesos [de três a seis dólares], depois de uma jornada extensa e complexa, para
sustentar não só seus filhos e filhas, mas também netos e netas.
Começamos a identificar isso porque nos aproximamos das pessoas dos territórios.
Percebemos que muitas das mercadorias que estavam chegando a essas zonas eram
compradas fora, de grandes cadeias de supermercados. Diante disso, fizemos um chamado
para fortalecer a ideia de que não é necessário fazer isso quando a população local tem
produtos e produz coisas. Decidimos também elaborar minutas nutricionais de acordo
com o que as pessoas comem em seus territórios. Por exemplo, não levamos feijão a
Tumaco, porque não é sua base alimentar principal.
O que fizemos com as lideranças sociais foi projetar essas minutas nutricionais de acordo com
os territórios e seus hábitos alimentares. Desse modo, geramos um processo de caracterização
das famílias que deveríamos priorizar. Desenvolvemos um exercício colaborativo com as
pessoas para possibilitar que essa estratégia tivesse uma incidência maior. Ao mesmo tempo
em que dávamos alimentos, oferecíamos uma segurança econômica às mulheres das praças
de mercado, cujas idades oscilavam entre 30 e 60 ou 70 anos, aproximadamente. Assim
possibilitamos a existência de mercados com enfoques étnicos territoriais.
Em segundo lugar, conseguimos gerar outro processo em saúde e higiene. Esse tema foi
muito problemático porque grande parte da institucionalidade e de outros setores tinha
uma visão muito ocidental da pandemia, com linguagem técnica e uso de uma informação
que não era compreensível para os territórios. Havia uma luta para promover a medicina
ocidental sem reconhecer a medicina ancestral. Mas se perguntarmos às pessoas do Pacífico
como sustentaram a vida nesse contexto, elas vão responder, sem dúvida alguma, que a
medicina ancestral as manteve vivas. A medicina ancestral cumpriu um papel fundamental
para que essas pessoas continuassem preservando sua existência, muito mais ainda no
contexto da pandemia. Para as comunidades do Pacífico, se o vírus ataca a parte respiratória,
usam gengibre, a Mata ratón,2 como uma maneira de fortalecer o sistema imune. E alguns
produtos realmente tiveram impacto e de maneira gradual possibilitaram o cuidado.
Nessa linha de saúde e higiene decidimos não fazer uma separação entre Ocidente,
de um lado, e a ancestralidade, do outro; ao contrário, pensamos em maneiras de
fortalecer os agentes comunitários de saúde para enfrentar a Covid-19 a partir de um
enfoque diferencial. Desse modo, geramos processos de interlocução entre autoridades
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sanitárias e autoridades étnico-territoriais e organizativas, sobretudo aquelas que
estão nos conselhos comunitários, para influir a partir de um processo dialógico.
Criamos protocolos de atenção e de prevenção da Covid-19 com enfoque diferencial nos
quais a medicina ancestral e a sabedoria das comunidades fossem levadas em conta. Geramos
campanhas informativas e pedagógicas para promover o autocuidado, incluindo kits de higiene,
mas não somente com máscaras, álcool e sabão. As pessoas perguntavam: “E as ervinhas
ancestrais, onde estão?”. Então criamos kits que incluíam a medicina ancestral, colocamos
suas ervinhas, sua mata ratón, seu gengibre e outras coisas, buscando fortalecer esse diálogo.
Nessa linha, nos demos conta da importância de conectar os territórios. Em geral, eles estão
desconectados porque carecem de recursos tecnológicos ou canais de comunicação que lhes
permitam saber o que está acontecendo com a pandemia. O acesso à informação neste país
também é um privilégio. Instalamos algo que denominamos de sistema de difusão sonora
(uma antena com sinal) para conectar os territórios em Timbiquí. Essa experiência-piloto
permitiu que essa comunidade tivesse acesso permanente ao que estava acontecendo sobre
a pandemia. Isso também foi um sucesso.
Por outro lado, também nos preocupava a maneira como o Estado produzia a informação
sobre a pandemia. Identificamos que a categoria étnico-racial e territorial não estava
sendo central para entender os impactos de maneira diferencial nos territórios. A
partir desse vazio identificado, projetamos um sistema de inteligência epidemiológica, a
terceira linha, pensada para melhorar as capacidades de resposta das instituições e das
organizações através de informação útil, ágil, precisa, contextual, real e pertinente que
permitisse tomar decisões ajustadas à realidade.
Trata-se de uma linha muito interessante porque nela se articularam as secretarias de
saúde, junto com o professor Yoseth Ariza-Araujo, médico epidemiologista e professor do
Departamento de Saúde Pública e Medicina Comunitária da Universidad Icesi, que liderou
a estratégia. Foram realizados encontros para produzir conhecimento com essa variável
étnico-racial para os territórios e geramos um quadro de controle para acompanhar os
impactos da Covid-19 nesses locais.
Criamos espaços para fortalecer o diálogo dos saberes, propiciando encontros com
especialistas nesse campo. Elaboramos mapas de georreferenciação com as secretarias
de saúde e contratamos uma equipe para respaldar e acompanhar o levantamento da
informação. A pandemia é, de alguma maneira, setorial e focalizada. Em Quibdó, por
exemplo, há pontos de contágio ou mesmo de morte mais alarmantes do que em outros
setores. Isso é importante para responder de modo mais efetivo.
Dentro dessa linha também projetamos uma escola formadora para barqueiros, para guardas
de trânsito, para transporte fluvial, terrestre e marítimo. Geramos ciclos de capacitação
em que nos articulamos com as secretarias de trânsito e turismo para que os barqueiros e
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as barqueiras e demais pessoal da mobilidade contasse com todas as bases para continuar
contribuindo para a economia local, mas levando em conta o cuidado e o autocuidado.
Por fim, temos a linha da educação. Nela, partimos de um diálogo inicial com as secretarias
de educação e organizações de base para compreender como projetar uma estratégia
educativa em que a virtualidade não fosse uma opção. Projetamos dois processos, um
denominado “Tecendo Aprendizagens” para o qual contamos com o apoio de voluntários
e voluntárias de diferentes partes da Colômbia e de outros países da América Latina. Nesse
processo, geramos uma formação remota através de chamadas de voz, em que uma pessoa
voluntária se comunicava com uma criança, adolescente ou jovem para fortalecer sua
aprendizagem. Fizemos acompanhamento em matemática, ciências sociais, linguagem, e
também oferecemos uma atenção psicossocial porque estavam aumentando os casos de
suicídio e de violência, e consideramos que o aspecto psicossocial era também um eixo
transversal do processo. Criamos toda uma estratégia com protocolos que nos permitiu
chegar a 130 crianças, adolescentes e jovens de sete territórios do Pacífico.
Elaboramos um programa de graduação denominado “Projeto de experiências de
aprendizagem para a educação não presencial” com o Centro Eduteka da Universidade Icesi,
a fim de fortalecer capacidades e competências no corpo docente para que transitassem e
contassem com ferramentas significativas para acompanhar estudantes de maneira remota.
Numa primeira fase, o corpo docente revisou os processos atuais de ensino, aprendeu
como planejar as atividades formadoras para que fossem efetivas na não presencialidade,
considerando como orientar a interação com suas turmas e através de quais canais. Para a
segunda fase, iniciaram sua etapa de multiplicação e transferência de conhecimentos para
seus colegas, a fim de que também pudessem continuar a partir da não presencialidade
acompanhando o processo formativo do corpo discente. Em outras palavras, eles foram
formados para converter o saber numa rede de conhecimento que possa chegar a muitos
lugares do Pacífico colombiano. Com o programa de graduação formaram-se 91 docentes
de sete territórios do Pacífico. Daqui saíram casos exitosos.3
Além da educação, pensamos na importância das lideranças sociais, que no fim das
contas são as que sustentam a vida em meio à morte. Nesse contexto tão devastador e
desesperador, era necessário fortalecer as lideranças sociais, líderes de ambos os sexos,
autoridades étnico-territoriais para adaptar-se e acompanhar o resto das comunidades.
Adaptabilidade comunitária foi o caminho. Dentro dessa linha, reconhecemos que a
Covid-19 não iria embora, precisávamos nos adaptar e deixar capacidade instalada
no território, empoderar as comunidades para que elas mesmas continuassem seu
processo e seguissem se fortalecendo. Desse modo, a linha orientou-se para criar uma
estratégia formadora e de fortalecimento de capacidades em líderes de ambos os sexos e
autoridades étnico-territoriais para adaptar suas habilidades organizativas em resposta
às circunstâncias que provocam emergências como a da pandemia. O exercício de
adaptabilidade orientou-se para que líderes de ambos os sexos tivessem a capacidade
de propor e desenvolver estratégias de liderança com respostas assertivas e oportunas
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a situações de emergência e crise que se apresentam na região. Portanto, realizou-se o
curso de graduação em “Inovação para a Solução de Problemas” no qual se formaram
36 lideranças de quatro territórios da região do Pacífico.
De modo geral, podemos dizer que tudo o que se fez foi um sucesso, foi uma reação
em cadeia, uma linha complementava a outra. A respeito dos desafios, houve muitos,
principalmente em termos de intervir num contexto novo. Para a intervenção era
necessário interagir, mover-se, aproximar-se. Mas num contexto de pandemia, nossa
saída e nosso encontro poderiam representar a própria morte. Foi preciso criar uma
metodologia que nos permitisse enfrentar esses desafios. O que fizemos foi gerar
articulações com lideranças sociais e comunitárias dos territórios que nos acompanharam
desde o planejamento até a execução do processo.
Sur • O que determinou a capacidade de resposta que a Aliança teve frente à
pandemia de Covid-19 no Pacífico colombiano, e qual foi o impacto desse trabalho
nos territórios?
LSO • O que determinou nossa capacidade de resposta foi analisar a região e falar com
diferentes instâncias. Tivemos encontros com as prefeituras, com lideranças sociais e tivemos
também encontros com outros setores que nos permitiram fazer uma análise profunda e a
partir daí gerar essa proposta que estou descrevendo.

Conseguimos fazer tudo isso em um ano. Iniciamos em maio de 2020 e encerramos a
primeira fase em maio de 2021. Sobre o impacto, eu resumiria assim: a Pacífico Task Force
gerou e consolidou um trabalho articulado, colaborativo e participativo entre governo local,
lideranças sociais, autoridades étnico-territoriais e outras partes interessadas fundamentais.
Geramos um ecossistema regional de trabalho, da região e para a região:
• Mantivemos diálogos com as quatro prefeituras dos territórios que priorizamos –
Timbiquí, Buenaventura, Quibdó e Tumaco. Vinculamo-nos a quinze secretarias
dessas quatro prefeituras, secretarias de saúde, educação, transporte, desenvolvimento
social e agricultura. Geramos conversações e também articulamos vinte organizações
de base e conselhos comunitários, quinze instituições educativas e duas bibliotecas
comunitárias, uma universidade pública e duas privadas. Em um ano conseguimos
gerar esse ecossistema.
• Promovemos uma cultura do cuidado e autocuidado nos territórios, a partir da
linguagem das comunidades. Utilizamos diferentes formatos, como o perifoneo,4 e
também nos articulamos a rádios comunitárias. Nessa estratégia, nos vinculamos
a influencers da região, como Kathe Ortíz5 e Leymar Brown,6 porque a ideia era
chegar também à população juvenil. Criamos uma canção do autocuidado em
versão salsa7 que foi um sucesso e criamos uma campanha que denominamos “No
Pacífico Nos Cuidamos”.
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• Consolidamos um programa de atenção integral para atender à emergência da
Covid-19 no litoral do Pacífico a partir dessas cinco linhas de trabalho que conseguimos
implementar para resolver os diferentes desafios que essas populações enfrentavam.
Sur • Depois de todo o trabalho realizado, em sua opinião qual deveria ser o foco

de atenção para o fortalecimento das comunidades mais vulneráveis do Pacífico
colombiano? E quais são os desafios futuros?
LSO • Tudo é transversal. Então, o foco da atenção tem de ser integral, atravessar

todos os direitos fundamentais de que deve gozar qualquer ser humano para preservar
sua existência. Se fizermos uma análise da região, e pensando em termos de direitos,
pergunto-me a quais direitos têm acesso as comunidades afrodescendentes na Colômbia
quando precisam lutar até pelo direito de viver.8
A pergunta deveria ser como fortalecer as comunidades não somente na infraestrutura, mas
também na capacidade de enfrentar as emergências que venham a se apresentar. É necessário
pensar num fortalecimento material, mas também num fortalecimento da capacidade instalada
nas comunidades, deixar processos que lhes permitam adaptar-se e responder a esse contexto.
Como fortalecemos as autonomias? Como fortalecemos a soberania territorial e alimentar?
Como continuar fortalecendo a análise territorial, a produção de dados e a informação
que nos permitam compreender
como estão as comunidades? Como
gerar processos de gestão de recursos
naturais, de gestão própria? Como
podemos sair desse modelo depredador
e desenvolvimentista?
A Covid-19 está evidenciando que
o mundo precisa se transformar,
sobretudo para quem vive há mais
de quinhentos anos sem acesso a um
mundo justo e equitativo. Se a Colômbia
não encontrar, de alguma maneira, vias
para resolver essa situação, não sei,
em alguns anos, onde vai terminar a
população afrodescendente deste país,
para ser muito honesta.

Lizeth Sinisterra Ossa, pesquisadora do CEAF
e diretora da Pacífico Task Force

72

Sobre o futuro e os desafios, estamos
num processo de pensar numa segunda
fase da Pacífico Task Force, pensando
em possibilitar uma continuidade. Um
Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

DIÁLOGO

ENTREVISTA COM LIZETH SINISTERRA OSSA

dos desafios que estamos encontrando, e que às vezes é invisibilizado, é a mudança climática.
Parece-nos importante que essa mudança esteja articulada à justiça racial, as duas precisam
estar conectadas. Estamos pensando em dois processos para a próxima fase do projeto:
recuperação da Covid-19, proteção de recursos naturais e mitigação da mudança climática.
O impacto que está deixando a mudança climática, por exemplo, no Haiti ou em
San Andrés não é de graça, e o que se está gestando historicamente no Pacífico terá
consequências. Então, as comunidades também precisam adaptar-se a partir disso. É
importante afirmar que a luta pela mudança climática também é diferencial, os impactos
climáticos são diferenciais. Trata-se de um processo de acompanhamento e de gestar a
transformação. A mudança é algo gradual, e será necessário pensar em como iniciar a
segunda fase a partir das lições aprendidas para seguir caminhando juntes.

• • •
Entrevista conduzida por Maryuri Mora Grisales em novembro de 2021.
Original em espanhol. Traduzido por Pedro Maia Soares.

NOTAS
1 • Para mais detalhes sobre este projeto, ver

YouTube, 11:31, publicado por Redes Pacífico Task

a página: Pacífico Task Force, Homepage, 2021,

Force, 26 de dezembro de 2020, acesso em 16

acesso em 16 de dezembro de 2021, https://

de dezembro de 2021, https://www.youtube.com/

pacificotaskforce.com/.

watch?v=X2WWJsdKJgo&t=3s.

2 • Seu nome científico é Gliricidia sepium e é uma

4 • O perifoneo é uma forma de comunicação

espécie de múltiplos usos na América Central e na

na qual se usa um alto-falante para difundir a

América do Sul. Conhecida popularmente como

informação. É muito comum nesses territórios.

mata ratón, é uma árvore que produz uma folha

5 • “Kathe Ortíz se une a #EnElPacíficoNosCuidamos”,

muito usada no Pacífico colombiano. Medicinalmente

vídeo do YouTube, 1:55, publicado por Redes

é muito versátil e se usa para o tratamento de

Pacífico Task Force, 19 de outubro de 2020, acesso

afecções da pele, para baixar a febre, aliviar

em 16 de dezembro de 2021, https://www.youtube.

dores de cabeça e garganta e refrescar o corpo.

com/watch?v=-6QsgZKai6M&t=34s.

3 • A imprensa nacional repercutiu a história do

6 • “#EnElPacíficoNosCuidamos: Leymar Brown

professor Jenner Ruíz de Timbiquí. Esse professor

e el ki de la responsabilidad”, vídeo do YouTube,

criou classes através de podcasts, colocou um alto-

0:57, publicado por Redes Pacífico Task Force,

falante na parte de trás de uma moto e fez circular

24 de outubro de 2020, acesso em 16 de

os podcasts para que a informação chegasse não

dezembro de 2021, https://www.youtube.com/

só a suas turmas de estudantes que estão na

watch?v=ik5h1sE9wVQ.

parte urbana, mas também a quem estava na

7 • “Cuidando de nuestras vidas, cuidamos a los

zona rural: “Jenner Ruiz, historia de vida”, vídeo do

demás”, vídeo do YouTube, 04:30, publicado por
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Redes Pacífico Task Force, 19 de outubro de 2020,

2021, acesso em 16 de dezembro de 2021, https://

acesso em 16 de dezembro de 2021, https://www.

www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-

youtube.com/watch?v=cWTbWLgBlhw.

é-o-segundo-pais-mais-desigual-de-america-latina-

8 • Informe recente do Banco Mundial afirma que a

segun-o-banco-mundial-557830.

Colômbia é o segundo país mais desigual da América

9 • Imagens do projeto retiradas da galeria de fotos

Latina, e que a população negra continuará sendo

disponível em: “Nuestro territorio”, Pacífico Task

afetada. Ver: “Colombia, el segundo país más desigual

Force, 2021, acesso em 16 de dezembro de 2021,

en América Latina”, Portafolio, 27 de outubro de

https://pacificotaskforce.com/galeria/.

“Nosso território”9

Trabalhadora da saúde.
Quibdó-Chocó.
Créditos: El MurcyJeison Riascos

Vendedora
em seu posto de
comercialização de
frutas e verduras na
feira de BuenaventuraValle del Cauca, 2020.
Créditos: Pacífico
Task Force
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Coordenadora
territorial da Pacífico
Task Force entrevista
trabalhadora
da galeria de QuibdóChocó, 2020.
Créditos: Pacífico
Task Force

Entrega de mercadorias
e kits de higiene
e autocuidado
aos Jovens Criadores
de Chocó, 2020.
Créditos: Pacífico
Task Force

Barqueiros
transportam pessoas
e carga de bananas
em Chocó.
Créditos: El MurcyJeison Riascos
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UMA MARÉ DE ESPERANÇA
Eliana Souza Silva
• A Redes da Maré e sua resposta à pandemia no Rio de Janeiro •

Por Sara Batista

Em anos como 2020 e 2021, quando as dificuldades decorrentes da pandemia de
Covid-19 se impuseram de forma ainda mais dura no Brasil, a Redes da Maré conseguiu
minimizar os impactos no conjunto de 16 favelas da Maré, na Zona Norte do Rio de
Janeiro. Com a campanha “Maré diz NÃO ao Coronavírus”, a instituição garantiu
condições mínimas de sobrevivência para 69.542 pessoas.
A perda de mais de 600 mil vidas no Brasil é a faceta mais trágica da combinação entre
uma doença praticamente desconhecida e uma gestão governamental ineficaz e omissa. No
entanto, para além do luto pelas mortes, especialistas acreditam que os efeitos econômicos
e sociais dessa crise serão sentidos por muitos anos. E o principal motivo para isso é a
profunda desigualdade que assola o país.
No Brasil, questões econômicas, de gênero, raça e território impactaram a sociedade de
modo crucial. Nesse cenário, se fez imperativo acionar as redes necessárias para efetivar os
direitos dos moradores da Maré. Confrontadas com a inércia do Estado, a sociedade civil e
algumas empresas tomaram a frente na tentativa de ajudar os grupos mais vulneráveis.
Já em março de 2020, a Redes da Maré começou a buscar inspiração no que estava sendo feito
no Brasil e, principalmente, em outros países para ajudar aquelas pessoas que não poderiam
trabalhar para se sustentar durante o período de isolamento social. Com as referências e o
apoio necessário, a organização criou a campanha com seis frentes de atuação.
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Todo o trabalho feito na região foi posteriormente reconhecido com os prêmios Empreendedor
Social, da Folha de S.Paulo, e Carolina Maria de Jesus de Direitos Humanos, da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
Eliana Sousa Silva, diretora da Redes da Maré, atribui o sucesso da campanha ao fato de
já existir um processo de organização pré-existente: “Eu entendo que o êxito das diferentes
frentes da campanha tem muito a ver com o modo como a gente já trabalha ou já atua
na Redes da Maré. Somos uma organização que tem uma perspectiva de pensar, de fato,
estratégias que levem a respostas estruturantes para a realidade que a gente tem”.

1 • Um conjunto de favelas maior do que 96% dos municípios
brasileiros
Organizar uma campanha social nas 16 favelas da Maré não é uma tarefa fácil, uma vez que
mais de 140 mil pessoas vivem na região. Se fosse uma cidade, a Maré seria maior do que
96,4% dos 5.570 municípios brasileiros.
Para dar conta de atender os moradores de forma adequada, a Redes da Maré se baseou
no Censo da Maré,1 que vem sendo realizado pela própria entidade desde 2010 a fim de
produzir conhecimento sobre como vive a população.
A partir desses dados, foram identificados inicialmente seis mil domicílios em situação mais
vulnerável e que, portanto, teriam prioridade no atendimento da campanha. Porém, já no
primeiro mês, em abril de 2020, a demanda ultrapassou esse número. Ao longo de toda a
campanha, foram atendidas 18 mil famílias.
A experiência de atuação em um lugar com dimensões únicas foi explicada pela própria
Redes da Maré em um relatório sobre a campanha publicado em 20202: “Conseguir
mobilizar um conjunto de possibilidades e parcerias, num momento tão difícil, nos
causa um misto de sentimentos. Por um lado, reconhecemos a importância de atender
as necessidades emergenciais de muitas famílias, mas, por outro, constatamos algo
triste: o abandono quase completo e a falta de políticas de proteção social para uma
parte significativa da população brasileira”.

2 • Seis frentes contra o vírus
Logo na primeira semana após ser decretada a pandemia, em março de 2020, a Redes da
Maré se reuniu com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para entender o cenário em curso.
“Isso foi muito determinante para as respostas que nós tivemos. A gente queria dar uma
resposta que tivesse coerência com toda a nossa trajetória e com tudo o que construímos
até aqui”, explica Eliana Sousa Silva sobre a parceria com a entidade que se estendeu para
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ações práticas como testagem e vacinação em massa3 até a realização de pesquisas no campo
da saúde e efeitos da vacina produzida pela Fundação. Foram imunizadas 37 mil pessoas
com mais de 18 anos ao longo de seis dias com a primeira dose e cerca de 20 mil vacinas na
rodada da segunda dose da vacinação.
Sobre isso, a diretora da organização resume: “A resposta do Estado [para a pandemia na
Maré] foi através da Fiocruz. Eles passaram a dar e criar protocolos pra gente poder estar na
rua como agentes de saúde”.
No entanto, ao preparar a campanha, a entidade identificou que os problemas que afetavam as
famílias da Maré iam muito além da questão sanitária. Por isso, foram definidos seis eixos de
atuação: Segurança alimentar e nutricional; Atendimento às populações em situação de rua;
Geração de trabalho e renda; Acesso a direitos, cuidados e prevenção em saúde; Produção e
difusão de informações e conteúdos seguros; Apoio a artistas, produtores e grupos culturais locais.
A primeira frente, de segurança alimentar e nutricional, consistiu na entrega de cestas básicas
com alimentos e itens de higiene pessoal e limpeza. Posteriormente, foi criada uma nova
modalidade em que o valor das cestas era entregue em cartões com crédito para garantir
maior autonomia às famílias, bem como fortalecer o comércio local. Entre 2020 e 2021,
foram 22.433 famílias atendidas com as cestas.
Já para a população em situação de rua foram distribuídas refeições prontas. Foram mais de
75 mil refeições entregues ao longo de todo o tempo de atuação da campanha. A distribuição
foi realizada por uma equipe especializada em redução de danos, que acompanha pessoas
em dependência química e faz encaminhamentos e articulações com outras organizações
e instituições públicas.4 É importante destacar que por estarem em situações ainda mais
vulneráveis, essas pessoas eram testadas semanalmente. Nenhuma delas morreu.
Além de receber as refeições, a população em situação de rua também se engajou na
campanha trabalhando nas outras frentes. Para algumas dessas pessoas, isso representou
um ponto de virada, porque muito mais do que apenas sobreviver, o envolvimento na
campanha possibilitou que elas se organizassem financeiramente para sair das ruas.
Na frente de geração de trabalho e renda, a Redes da Maré envolveu 20 mulheres ligadas
à Casa das Mulheres da Maré, outro projeto da organização, que preparavam as refeições
diárias entregues à população de rua; 53 costureiras que confeccionaram em torno de 300
mil máscaras que foram entregues nos domicílios; e 20 motoristas que atuavam nas entregas
de cestas de alimentos e kits de higiene às famílias que se encontravam em situação de
insegurança alimentar.
Na ausência do Estado, a entidade garantiu que os moradores tivessem atendimento
on-line todos os dias para o acolhimento de questões relacionadas à saúde, violações e
dúvidas sobre como acessar direitos.
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Foram arrecadados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras e
luvas, para as unidades de saúde da região − “A Maré tem sete clínicas da família e
elas estavam completamente sem EPI”, conta Eliana − e foram distribuídas máscaras e
álcool em gel para a população. A organização também fez a desinfecção das quase 900
mil ruas, vielas e becos das 16 favelas da Maré com aplicação de produtos específicos
que dificultam a aderência do coronavírus.
Ainda neste quarto eixo de atuação, foram implementados projetos de testagem, de
atendimento médico on-line e de isolamento domiciliar seguro. Quando alguém testava
positivo para o vírus, a Redes da Maré levava um oxímetro para que a pessoa pudesse
acompanhar sua saturação sanguínea e entregava duas refeições por dia, para que ela se
mantivesse isolada, através do projeto chamado “Isolamento Seguro”.5
Em tempos de fake news e o que ficou conhecido como “infodemia” (a pandemia da
desinformação), também foi preciso trabalhar na produção e difusão de informações e
conteúdos seguros. Assim, foram divulgados conteúdos que instruíam os moradores sobre a
situação da pandemia nas favelas e periferias e mostravam como se proteger. Destacam-se o
“Guia de Isolamento Domiciliar” e os boletins “De Olho no Corona!”.
Por fim, a Redes da Maré atuou apoiando a produção de conteúdo jornalístico sobre a
pandemia, bem como desenvolvendo projetos que visavam reconhecer e fortalecer artistas
locais, fortemente afetados pela impossibilidade de realizar suas atividades artísticas.6
De imediato, foi possível perceber uma aceitação muito grande da campanha, com uma
grande participação de moradores. “Muitas pessoas da Maré se envolveram na campanha.
Pessoas que nunca se envolveram com nenhuma atividade coletiva e comunitária começaram
a ir todos os dias para estar junto com a gente”, relatou Eliana.

3 • Para além da campanha
Como as dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19 permaneceram, a campanha
foi estendida para 2021. Além disso, ela se desdobrou, dando origem a outros dois projetos,
o “Impacto de Vida” e o “Conexão Saúde”.7
O “Impacto de Vida” atende hoje 300 famílias. A intenção é agir de forma regular,
contribuindo de formas variadas para que as famílias consigam ter acesso a seus direitos.
São feitas as entregas de cestas básicas, tablets e pacotes de dados para jovens em idade
escolar, além de apoio psicossocial.
O projeto também fornece um apoio ao isolamento domiciliar para aqueles que testarem
positivo para Covid-19, além de contar com atendimento jurídico e psicossocial. O objetivo
é levar o Impacto de Vida para duas mil famílias em 2022.
80

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

ELIANA SOUSA SILVA

EXPERIÊNCIA

Outro desdobramento da “Maré diz NÃO ao Coronavírus” é a campanha “Conexão
Saúde”. Esta é uma parceria com seis organizações, entre elas a Fiocruz, com o objetivo
de oferecer apoio por meio de testagem em massa, telessaúde, auxílio no isolamento
domiciliar e ações de comunicação.
Além desses projetos, a Redes da Maré usou o conhecimento acumulado sobre as
comunidades para atuar intensamente auxiliando a vacinação em massa que aconteceu
em julho no conjunto de favelas. A ação foi uma parceria da Secretaria Municipal de
Saúde com a Fiocruz e a Redes da Maré.
É evidente que em um contexto de calamidade pública, não foi possível apenas com
a força das instituições da sociedade civil e suas parcerias blindar completamente a
Maré dos horrores da pandemia. Em homenagem às vidas perdidas, a Redes da Maré
inaugurou um memorial. “Isso é um trabalho feito com as famílias para ressignificar
essa dor, esse sofrimento”, explica Eliana.
O painel, de cerca de 20 m² feito de azulejos, traz os nomes de 72 vítimas e está localizado
na Rua Bittencourt Sampaio, na favela Nova Holanda. Até o momento de escrita deste
texto morreram 388 moradores nas favelas da Maré em decorrência da Covid-19 e todos
serão homenageados em um painel maior que será instalado na Fiocruz.

4 • Uma nova Redes da Maré
Do lado da Redes da Maré, destaca-se o fato de que a entidade expandiu suas escutas e,
consequentemente, sua atuação. Até então, o trabalho da ONG era muito focado nas
violações mais óbvias no contexto da favela, aquelas decorrentes de operações policiais.
Ao longo desta experiência, a Redes da Maré abriu canais para receber denúncias, relatos
e dúvidas sobre outros problemas vivenciados pela população da região, inclusive por
meio do aplicativo WhatsApp.
No entanto, os impactos da campanha vão além e, como define a própria Eliana Sousa, as
mudanças mais profundas talvez ainda nem sejam perceptíveis. Fato é que os moradores
não foram os únicos impactados. A organização como um todo, assim como seus membros
individualmente, saem dessa experiência transformados.“Tem esse impacto imediato que a
gente de fato conseguiu fazer diferença, mas eu acho que, do ponto de vista institucional,
ainda estamos tentando perceber o quanto essa pandemia nos mudou, o quanto ela nos
deslocou daquele lugar, que às vezes é até confortável, que tínhamos institucionalmente. A
gente não é mais a mesma depois dessa experiência”, explica a diretora da Redes da Maré.
Na soma final, entende-se que todo o trabalho realizado ao longo da campanha “Maré diz
NÃO ao Coronavírus” foi resultado direto de um conhecimento e uma trajetória de longa
data, e que produziu efeitos ainda maiores do que os esperados.
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Quando perguntada sobre o impacto pessoal desse trabalho, Eliana Sousa Silva resume:
“Eu sei que a gente realizou muita coisa, mas essas coisas só foram possíveis por causa dessa
sensibilidade, desse cuidado. É como se eu tivesse me preparado a vida inteira para viver aquilo”.

• • •

Este texto foi elaborado a partir de entrevista concedida por Eliana Sousa Silva
(Diretora da Redes da Maré) à equipe de Revista Sur em novembro de 2021;
do relatório da campanha “Maré diz NÃO ao Coronavírus”; e de outros materiais
produzidos pela Redes da Maré sobre a sua atuação antes e durante a pandemia
e que estão disponíveis no site da organização.8
Original em português.
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VOZES FEMININAS DA FAVELA
Angélica Ferrarez

• Relatos do cotidiano pandêmico no Rio de Janeiro •

RESUMO
Este ensaio pretende fazer com que a leitora e o leitor ouçam algumas vozes femininas do
conjunto de favelas da Maré, localizada no Rio de Janeiro. Para tanto, cruzamos dados do
“Mapa social do corona”, boletim produzido pelo Observatório de Favelas com relatos do
cotidiano da população local. A partir de uma “metodologia das aspas”, este estudo se dedica
ao registro de depoimentos no qual a polifonia das vozes refletirá os desafios enfrentados pela
favela diante da crise global provocada pelo coronavírus. Trata-se de relatos, observações de
mulheres atentas nas janelas, daquelas que saíram todos os dias para trabalhar, das que
venderam em seu comércio miúdo, das que se engajaram na luta contra a fome encabeçando
campanhas de distribuição de cestas básicas, entre outras ações e eventos que são considerados
marginais, mas que dizem muito da dinâmica de resistência e existência das favelas.

PALAVRAS-CHAVE
Pandemia | Mulheres | Cotidiano | Favelas | Maré
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“Pontes de tábuas” – Acervo do Museu da Maré

1 • Introdução
Ocupando uma região de mangues e brejos e das memórias das palafitas – casas de
madeira sustentadas por pés de paus cravados na água –, a favela da Maré, no Rio de
Janeiro, nasceu e se desenvolveu a partir de 1940 sobre as águas da Baía de Guanabara.
Hoje, é um conjunto formado por 16 favelas, numa região completamente urbana
e cosmopolita, cortada pelas Linhas Amarela, Vermelha e pela Avenida Brasil, as
principais vias da cidade. Apesar de constar no mapa oficial do Rio nos idos de 1947, sua
ocupação começa antes, em 1940, no Morro do Timbau, seguida da Baixa do Sapateiro
(1947), Conjunto Marcílio Dias (1948), Parque Maré (1953), Parque Roquete Pinto
(1955), Parque Rubens Vaz (1951), Parque União (1961), Nova Holanda (1962),
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Praia de Ramos (1962), Conjunto Esperança (1982), Vila do João (1982), Vila do
Pinheiro (1989), Conjunto Pinheiro (1989), Conjunto Bento Ribeiro Dantas ou “Fogo
Cruzado” (1992), Nova Maré (1996) e Salsa e Merengue (2000).
Das experiências que vêm do Nordeste do Brasil e de Angola, dos rappers, do samba,
das rezadeiras, dos mais velhos, da criação de porcos à vida pesqueira, da juventude do
funk e da juventude gospel, da moda dos bailes funk de favela, dos movimentos sociais
que começaram ali antes mesmo da iluminação pública, da presença de instituições
da sociedade civil, dos galpões de arte e educação lado a lado com a boca de fumo, do
interesse nacional e internacional, das letras de música e das memórias da fotografia
e dos museus, enfim, a favela da Maré, ainda hoje, se comunica com as águas que
fluem unindo seus cursos até desaguar no mar. “Parece que a população dali aprendeu
de fato com as marés, observando seu movimento constante, sua mutação contínua,
e assim os moradores da Maré conservam ainda hoje essa sabedoria do equilíbrio
instável dos antigos marujos das palafitas”.1
Entretanto, mesmo com “a sabedoria do equilíbrio instável”, conforme aponta Drauzio
Varella, o drible, a ginga, as corporalidades peculiares que nascem nas margens, impulsionadas
pela criatividade, resistência e existência, como os/as moradores/as da Maré responderam ao
desequilíbrio mundial que foi/está sendo a pandemia do coronavírus?
Aqui podemos destacar o fato de que a maior parte da população negra e favelada está
exposta a um maior risco de contaminação pelas próprias dinâmicas cotidianas e de
trabalho, sendo estes os trabalhadores e trabalhadoras dos chamados serviços essenciais (em
áreas como transporte público, limpeza urbana e serviços hospitalares, e em cargos como os
de empregadas domésticas, porteiros, entregadores, motoristas de aplicativos etc.). Somado
a isso, estão as condições de locomoção em massa para seus ambientes de trabalho, além
das desigualdades no acesso à saúde, pois a distribuição de equipamentos de atendimento
médico pela cidade se mostra insuficiente, principalmente nos bairros populares, impondo,
com isso, barreiras tanto para o primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde quanto
para ter um tratamento intensivo em leitos equipados.
Como a pergunta que move este ensaio é complexa e abarca muitos fatores, o objetivo aqui
é trabalhar com uma “metodologia das aspas”, ou seja, refletir um campo social a partir de
histórias contadas em primeira pessoa, entendendo que as narrativas individuais se ligam
numa extensa rede que contempla um coletivo.
Para tanto, as vozes femininas, primordialmente de mulheres negras, serão nossa fonte
de análise, já que são essas mulheres que figuram na base dos mapas e indicadores de
desigualdade social no Brasil, antes e no curso da pandemia.2 Contudo, mesmo diante da
política genocida implementada pelo Estado em seus diferentes níveis de governo, são elas
que estruturam ações de resistência capazes de transformar cenários caóticos em respiros de
criatividade, estimulando ações coletivas de solidariedade de base comunitária.
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2 • Resistência feminina negra nas favelas
Nos boletins quinzenais do “Mapa social do corona”, vimos que entre os principais grupos
afetados direta e indiretamente pela pandemia do novo coronavírus estão as mulheres de
espaços populares e de favelas. “Não só diante do contágio e letalidade da doença em si mas
também em função do agravamento das opressões de gênero vivenciadas nos lares, expressos
no aumento do número de agressões sofridas nos próprios lares”.3
O agravamento das desigualdades que atingem as mulheres neste contexto tem impactado
os processos da defensoria pública no atendimento jurídico à população feminina durante
a pandemia, na organização de ações/eventos e coletivos voltados à segurança feminina,
nas pressões por políticas públicas para as mulheres e numa série de ações voltadas
especificamente para esse campo.
Apesar de toda a atenção dada pela sociedade civil, em visita a uma delegacia por motivos de
pesquisa, um policial me disse: “Essa coisa da Lei Maria da Penha tá muito na moda agora”.
Essa frase aponta para um violento desajuste entre os setores que deveriam estar engajados
na segurança e no bem viver das mulheres.
Este ensaio caminha por ruas, becos e vielas, abrindo-se à dimensão do cotidiano na
pandemia através das práticas produzidas no dia a dia pelas mulheres na favela, das
novas sociabilidades, da relação com as ruas e do senso de comunidade. Se para o
cronista e intelectual João do Rio existe uma “alma encantadora das ruas”,4 buscamos
refletir, através dos relatos das vozes femininas da favela, formas de reencantamento
dessas ruas em tempos tão difíceis. E antes que este (re)encantar seja interpretado como
algo lúdico e fugaz, vale dizer que sua raiz guarda uma relação poética e concreta com
aspectos da sobrevivência que tangenciam diferentes esferas da existência, desde o
trabalho até a resistência.
Dona Nalva: A pandemia foi um problema pra um monte de gente
que não estava acostumado a viver no estado de crise. Claro que
pintou monte de coisa nova, desafios, mas a gente da favela já tem
experiência, viver nas dificuldades, ter que se virar.
Eu: E como a senhora se virou?
Dona Nalva: Como eu tenho me virado, né? (risos) Como
sempre fiz. Fazendo meus bicos, tendo ajuda dos vizinhos, minha
aposentadoria. Agora mesmo a filha da vizinha que me ajudou a
mexer nas coisas da internet pra eu me cadastrar. Tem muita coisa
difícil que eles colocam pra velho fazer [...] .
Eu: On-line.
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Dona Nalva: É isso. E quem não tá on-line? Tá vendo como é bom
o saber dos jovens. Eu valorizo o saber deles. Eles que, às vezes, não
valorizam o nosso.
A fala de Dona Nalva traz uma imagem interessante das resistências de sempre para
quem está na favela, assim como da capacidade de criação de solidariedades internas
perante os desafios do chamado “novo normal”, principalmente relacionados ao mundo
virtual. Como aponta bell hooks,5 é a partir das imagens, enquanto espaço complexo
tanto de repressão quanto de resistência, que formas de luta e organização da sociedade
civil têm sido mais eficazes do que as ineficientes e vexatórias ações do poder público,
diante de um cenário de crise sanitária global.

3 • Estratégias e caminhos de sobrevivência comunitária
Resulta muito interessante perceber como, apesar das desigualdades estruturais e das
limitações de acesso à coisa pública, as pessoas que moram nas favelas, especialmente as
mulheres, constroem alternativas de sobrevivência que acabam culminando em ações de
emancipação, protagonismo e autonomia femininos:
Alessandra: Nós fizemos de tudo. Porque essa coisa de distanciamento
social não serviu pra gente não. A patroa me liberou, mas eu precisava
pagar as contas e muita gente começou a pedir minhas quentinhas,
que eu fazia mais no fim de semana. Daí minha sobrinha veio pra
cá e a gente investiu firme.
Se, por um lado, temos processos de subalternização e consolidação de representações
estigmatizantes sobre as camadas populares da população − em sua composição majoritária
formada por mulheres negras moradoras de favelas −, por outro, há uma produção de
potência, visível porque organizadora de ações cotidianas que incidem em toda uma
comunidade negra e favelada.
Levando em consideração que o trabalho da Alessandra e de sua família está no ramo
da alimentação, isso confirma o dado trazido pelo “Mapa” quando este nos mostra que
80,7% das ações orbitam em torno do campo da segurança alimentar. A alta incidência
de ações de segurança alimentar se revela como solução primordial para a manutenção
de direitos fundamentais. Em segundo lugar, estão as ações voltadas para higiene
pessoal e limpeza, incluindo a doação e distribuição de itens como sabão, álcool em gel
e, em alguns casos, o acesso à água tratada para higienização e desinfecção de espaços
públicos. As ações de solidariedade que focalizam os itens de limpeza e higiene pessoal,
exclusivamente ou em conjunto com outras, totalizam 62,9% do total.6
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Gráfico 1 – Tipos de solidariedade na cidade do Rio de Janeiro
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Gráfico retirado do “Mapa social do corona” - Boletim no. 11

Denise: “Teve um vai e vem maior na favela. Muita gente nas
ruas ajudando outras pessoas, distribuição de cesta básica, muita
gente sentada nos portões conversando mais e se falando mais
pelas redes sociais. Até quem morava perto e já tinha contato
parece que ficou mais próximo.”
É interessante refletir sobre as redes de comunicação na favela. A rádio comunitária, o serviço
de alto-falante – como bem cantou Leci Brandão7 ao desenhar o personagem Zé do Caroço
em sua música: um líder comunitário de uma favela que usava a comunicação local como
ferramenta política de emancipação –, todo este trabalho que já existia na Maré através de
iniciativas locais, seja das ONGs, seja da associação de moradores, foi intensificado durante
a pandemia. Esse movimento na comunicação vem sendo visibilizado, principalmente pelo
comprometimento da juventude, sua inventividade e sua capacidade de transcender as
chamadas mídias oficiais.
Falar em comunicação oficial durante a pandemia é um desafio que tangencia as
esferas do poder público, já que no Brasil se observou uma estratégia perversa de
omissão, descontinuidade dos dados sobre a pandemia e fake news, que tiveram como
pano de fundo a difusão de desinformação associada a uma onda de negacionismo
científico. Logo, as ações de solidariedade voltadas para a comunicação foram mais
comprometidas com a conscientização e em oferecer informação consistente para a
população, visando contrapor o quadro de desinformação imposto, em maior grau,
pelo próprio poder público.
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A grande confusão e o desencontro de informações na mídia de massa fizeram com que os moradores
da Maré, por exemplo, produzissem seus canais de comunicação. Em campo, observamos uma
maior circulação de informativos locais produzidos por organizações da sociedade civil, vide o
próprio boletim que embasa este trabalho, assim como a circulação de newsletters no formato online, como o “Maré de Notícias”. A rádio comunitária também foi citada entre os moradores, que
disseram prestar mais atenção a ela durante a pandemia. Também foi perceptível, principalmente
entre a juventude, a vontade de participar na elaboração da comunicação de massa. Foi crescente o
número de coletivos de comunicação nas favelas da cidade do Rio de Janeiro. Um dado interessante
foi o crescimento da produção e do consumo de podcasts.
A observação da faixa etária e da composição étnico-racial aponta para uma maior presença
de pessoas jovens e negras protagonizando as mais variadas formas de combate à pandemia
mobilizadas pela sociedade civil. O maior número de pessoas envolvidas no universo
pesquisado no “Mapa social do corona” se encontra na faixa etária entre 30 e 39 anos,
seguida do grupo entre 20 e 29 anos. Estes dois grupos totalizam, respectivamente, 44%
e 24%. Um dado fundamental que salta aos olhos diz respeito à composição étnica desses
atores e agentes envolvidos. A maioria é composta por pessoas negras, atingindo a marca de
62% do total analisado. Essa proporção é bastante reveladora da característica central das
ações e iniciativas de bases populares e periféricas, expressando inequivocamente o perfil
étnico dos territórios populares do município do Rio de Janeiro.
Por outro lado, brancos acumulam 37% das ações, e indígenas, apenas 1% do total. É
fundamental levarmos em conta que a população negra é a que mais sofre com limitações no
acesso à saúde e a outros direitos no contexto urbano e, pelos mesmos motivos, é também a mais
atingida pela letalidade da Covid-19 no Brasil, conforme demonstrado por dado levantado
recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outras instituições de pesquisa.
Gráfico 2 – Perfil étnico-racial das pessoas que empreenderam ações de resposta à pandemia

Brancos
37,0%

Negros
62,0%

Indígenas
1,0%

Gráfico retirado do “Mapa social do corona” - Boletim no. 10

• SUR 31 - v.18 n.31 • 85 - 94 | 2021

91

VOZES FEMININAS DA FAVELA

Outro dado importante que se intersecciona com a nossa amostragem é sobre o gênero
das pessoas pesquisadas. Segundo o “Mapa”, as mulheres chegam ao número de 57%,
enquanto os homens atingem 43%. A força das iniciativas femininas vem se mostrando
também como uma marca local importante na Maré. A visão de comunidade que
lideranças femininas forjaram ao longo do processo histórico também seria sentida neste
momento em território de favela. É só observar que no trabalho de campo feito na Maré
todas as nossas informantes foram mulheres.
Como já mencionamos, mulheres de espaços populares e favelas são os principais grupos
afetados direta e indiretamente pelo coronavírus, não só diante do contágio e letalidade da
Covid-19, mas também em função do agravamento das opressões de gênero vivenciadas no
espaço doméstico, expresso no aumento do número de agressões físicas e simbólicas sofridas
nos próprios lares. Sobre esse aspecto, são crescentes e expressivas as ações da defensoria
pública de atendimento jurídico às mulheres, bem como o número de coletivos voltados
especificamente para a atuação neste campo.
Também, segundo boletins do “Mapa”, aparecem em menor número ações voltadas
para pessoas LGBTQI+ (2,9%), iniciativas potentes empreendidas pelos próprios
protagonistas e que tem impactado as políticas públicas no espaço da Maré. Como as
ações e os eventos voltados para a população trans, como os da Casa Nem, localizada
na região da Lapa, assim como as ações lideradas pelo grupo Conexão G, cujo foco
é prioritariamente atender à população LGBTQI+ residente em favelas e periferias.
Também em menor número de ocorrência estão ações voltadas para indígenas em
território carioca (1,4%) ou para comunidades escolares (1,4%).
Márcia: A gente sabe a cor das pessoas que mais têm morrido com
essa pandemia. Os números não mostram na grande mídia, mas
a gente que tá aqui vendo sabe da dificuldade no atendimento,
sabe quem tem dinheiro pra se isolar e se precisar de atendimento,
remédios vai ter como [adquiri-los]. Por aqui a gente tá preocupado
em sobreviver e em comer. Imagina uma família que não tem
dinheiro pro pão ainda comprar remédios. A favela se ajuda, divide
o pouco que tem, mas também divide a angústia que mais tem.
Cabe ressaltar que as pessoas ouvidas na elaboração deste texto são moradoras locais, e não
necessariamente lideranças ou pessoas envolvidas com organizações na Maré. Em menor
número foram ouvidas pessoas envolvidas com o debate político, como a ativista que
preferiu se identificar como Márcia (única referência com pseudônimo). Atuante nas causas
da população em situação de rua, ela traz para o debate imagens e palavras-chave como:
remédios, atendimento, mortes e debate racial.
Bárbara, neta de Dona Idalina, já falecida, nos contou das famosas garrafadas que sua avó
fazia para fortalecer a imunidade:
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“Muita gente batia aqui no portão, geral querendo aumentar
imunidade, querendo a cura. Minha vó dizia: ‘Isso não cura,
isso ajuda a ficar forte’. Mas as pessoas tinham muita fé por ser
feito pela minha avó.”
A crença na cura guarda profunda relação com outro fato da vida de Dona Idalina, assim
como de outras tantas velhas sábias daquele território: ela era uma griô8 da Maré, uma senhora
que detinha um saber-fazer calcado numa relação respeitosa e horizontal com a natureza, e
que atualizava seus saberes no compromisso de transmissão de uma herança imaterial − daí
a manipulação de ervas, a sabedoria das rezas e a produção de um mundo de encantamento.
A presença das velhas sábias na Maré é uma marca daquele território. A apropriação
do termo que designa o ofício dos velhos contadores de histórias de parte da África
Ocidental não é ingênua. Existe um desejo de provocar as tais “ideias para adiar o fim
do mundo”, de que tanto nos fala Ailton Krenak,9 através do modo de vida com que as
velhas sábias das comunidades de terreiro, mulheres quilombolas, de aldeia e de favelas
se relacionam com o mundo. Mulheres que estão o tempo todo nos lembrando do que
não se deve esquecer, mulheres que inspiram a cura.

4 • Conclusão
A forma pela qual pequenas resistências cotidianas são tecidas dentro da favela mostra
o papel fundamental das mulheres no dia a dia de contextos desiguais e com histórico
de negligência por parte do Estado, como é o caso de muitas favelas do Rio de Janeiro.
Através das vozes de algumas mulheres moradoras da Maré, este texto trouxe um
pequeno retrato das experiências de sobrevivência que foram criadas e inventadas de
maneira comunitária no contexto pandêmico.
No mundo arrefecido pela pandemia da Covid-19, e diante de uma crise global, é preciso
buscar espaços de respiro, de (re)encantamento, e desconfio que uma das chaves para a
elaboração deste (re)encantamento pode estar nas mãos das mulheres, principalmente
das velhas sábias. Por isso, e por tanto que elas nos têm legado, dedico este artigo às griôs
que não encontrei mais em campo na Maré, Durvalina e Vitória, enredadas no afeto de
Tereza, Thaís, Eliana e Angélica, estas mulheres que fazem de sua existência uma eterna
busca para colocar os nomes daquelas na história.
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Breve reflexão sobre sua simbologia durante a pandemia
O Brasil e as tantas variações desse país, onde o projeto escravocrata e colonizador
segue seu curso sistemático nas relações entre povos racializados (sobretudo negros e
indígenas) e brancos, tem como um de seus trágicos emblemas que marcaram o início
da pandemia de SARS-CoV-2 a morte de uma empregada doméstica, moradora de região
periférica do Rio de Janeiro, contaminada no apartamento onde trabalhava, no Alto Leblon,
pela patroa que viajara recentemente à Itália.1 Essa circunstância alegórica escancara a
vulnerabilidade da população periférica, projetada para fora do centro e negligenciada
pelo poder público nesse projeto de abandono histórico e de recrudescimento da noção
de sujeito/sujeito, sujeito/objeto.2
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Sobre a série fotográfica
A inscrição em X na calçada organizava o distanciamento durante a formação de filas em
frente a uma Unidade Básica de Saúde em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Contudo,
o que essa inscrição me sugere é uma sequência de cruzes amarelas enquanto registro
de um número estúpido de óbitos pela pandemia entre pessoas negras, indígenas e
racializadas, sendo a repetição desse padrão contínua e extenuante. O registro dessa
série de cinco colagens fotográficas procura promover essa reflexão, ao mesmo tempo
em que relaciona o símbolo da cruz às sucessivas imagens de enterros e cerimônias de
despedida entre milhares de familiares de vítimas da Covid-19 no país.

NOTAS
1 • Mariana Simões, “Primeira morte do Rio por coronavírus, doméstica não foi informada de risco
de contágio pela ‘patroa’”. Publica, 19 de março de 2020, acesso em 7 de dezembro de 2021, https://
apublica.org/2020/03/primeira-morte-do-rio-por-coronavirus-domestica-nao-foi-informada-de-riscode-contagio-pela-patroa/.
2 • Flo Menezes e Vladimir Safatle, A potência das fendas (São Paulo: N-1 Edições, 2021).
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• A luta pelo direito à saúde em tempos emergenciais •

RESUMO
A pandemia de Covid-19 potencializa desigualdades de direitos no mundo. O sistema de
propriedade intelectual intensifica essa assimetria ao limitar o acesso a vacinas e outras
tecnologias de saúde a poucos produtores. Este artigo aborda os impactos desse sistema,
apresenta e analisa alternativas para ampliar a oferta desses bens de saúde − como a
licença compulsória − e argumenta a favor da importância de se defender o mecanismo
TRIPS Waiver no combate ao coronavírus.

PALAVRAS-CHAVE
Propriedade intelectual | Desigualdades globais | Pandemia de Covid-19 | Direito à saúde | TRIPS Waiver
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1 • Introdução
A pandemia de Covid-19 tem imposto ao mundo impactos sem precedentes, instaurando
um cenário de crise com implicações de dimensões políticas, econômicas e sociais.1
Entretanto, embora global, a presente emergência sanitária impacta diferentemente cada
região e cada população do planeta, pois potencializa as suas desigualdades pré-existentes.
Assim sendo, para aqueles que já enfrentavam contradições sociais substanciais, a pandemia
representou uma ameaça intensificada aos direitos humanos básicos, como o direito à vida,
suprimindo cerca de 4 milhões de vidas ceifadas pelo coronavírus.
Somada à crise sanitária e social, a resposta à pandemia tem enfrentado obstáculos que
colaboram e acentuam essa assimetria. Como era possível antecipar, o sistema de propriedade
intelectual representa uma barreira primordial para o controle da Covid-19, visto que
confere monopólios a transnacionais farmacêuticas e impede a distribuição de produtos
genéricos acessíveis. Uma vez mais, essas regras comerciais são responsáveis por condenar
milhões de pessoas à morte.2 Embora os efeitos deletérios da propriedade intelectual possam
ser sentidos em todos os países, sua expressão mais perversa tem sido vivenciada nos países
do Sul Global, refletindo sua situação de vulnerabilidade.
Os direitos à vida, à saúde e ao acesso às ferramentas necessárias para responder à crise
sanitária estão sob contínua violação. Para muitos países, especialmente no continente
africano, o acesso às tecnologias de saúde utilizadas no combate ao coronavírus é ainda mais
difícil e a expectativa de imunizar toda a população não passa de um sonho distante com
previsão mínima para 2024.3
Com o intuito de reverter esse cenário, inúmeras iniciativas têm surgido no mundo.
Internacionalmente, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), ganhou
espaço uma mobilização pela suspensão temporária de determinados direitos de propriedade
intelectual relacionados ao enfrentamento da Covid-19 − conhecida, em inglês, como TRIPS
Waiver.4 Neste artigo, apresentam-se os impactos do sistema de propriedade intelectual em
países mais empobrecidos gerados pela disparidade de acesso mundial à imunização e a outras
tecnologias de saúde utilizadas no enfrentamento da Covid-19, e a importância da defesa de
iniciativas como o TRIPS Waiver para a garantia dos direitos humanos na pandemia.5

2 • O sistema de propriedade intelectual e a desigualdade no
acesso a tecnologias de saúde contra a Covid-19
As regras relacionadas aos direitos de propriedade intelectual foram globalmente
padronizadas pelo acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPS, sigla em inglês) da OMC, em 1994. Desde então,
todos os países membros da OMC se comprometeram a adotar os mesmos parâmetros
mínimos sobre direitos de propriedade intelectual. Entre as novas determinações,
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ficou estabelecido, por exemplo, o reconhecimento de patentes para todos os campos
tecnológicos, inclusive para bens essenciais que podem salvar vidas.
Na área da saúde, sob o pretexto de garantir o retorno econômico do seu investimento, a
indústria farmacêutica tem um histórico de prática de preços exorbitantes, que são possíveis
mediante o monopólio proporcionado pela propriedade intelectual. No contexto da atual
pandemia de Covid-19, quando a demanda por tecnologias de saúde é sem precedentes,
os direitos de exclusividade limitam a maximização da oferta, gerando desigualdade de
acesso a esses bens em todo o mundo.6 Ou seja, o monopólio estabelecido pela propriedade
intelectual inviabiliza metas de tratamento ou imunização em massa, pois gera uma escassez
de vacinas e medicamentos, bem como uma barreira de preço, fazendo com que se tornem
um luxo apenas para os países mais ricos.
Não bastasse a incoerência política entre os objetivos de propriedade intelectual e os
objetivos de saúde pública, o sistema de propriedade intelectual paira como uma ameaça
geral aos direitos humanos. Dados disponibilizados pelo projeto Our World in Data,7 da
Universidade de Oxford, indicam que 31,4% da população mundial recebeu ao menos uma
dose de vacina e 23,6% está completamente vacinada. Contudo, quando se trata de países
pobres, apenas 1,3% da população recebeu ao menos uma dose da vacina. Tal discrepância
favorece o surgimento de novas variantes e impossibilita uma recuperação mais rápida e
justa em relação aos impactos socioeconômicos da pandemia.
O projeto de pesquisa Launch and Scale Speedometer, do Centro de Inovação em Saúde
Global da Universidade de Duke, monitora todas as semanas, desde novembro de 2020,
a distribuição de vacinas em todo o mundo. Os dados sistematizados apontam que os
países de alta renda, como os Estados Unidos e o Reino Unido, realizaram as primeiras
compras em maio de 2020, antes mesmo do desenvolvimento das vacinas e em número
muito superior ao de suas populações.8
As primeiras compras de países de baixa renda ocorreram em janeiro de 2021, por meio de
uma abordagem conjunta da União Africana. Contudo, países da América Latina, África
e Ásia ainda não conseguiram comprar vacinas suficientes para cobrir suas populações.
Embora a demanda esteja muito superior à oferta de vacinas contra a Covid-19, há,
atualmente, 17,6 bilhões de doses reservadas para países do Norte Global.9 Para atender a
demanda global, a produção de vacinas precisa aumentar em uma escala nunca antes vista.
A exclusividade conferida a alguns laboratórios, entretanto, apresenta-se como uma forte
barreira para a produção e distribuição desses produtos.
No regramento da propriedade intelectual, a definição de prioridades está sujeita à
lógica de mercado e da privatização do conhecimento, que sistematicamente exclui
milhões de pessoas do acesso a bens essenciais de saúde. A crise sanitária da Covid-19
se soma a diversas evidências passadas que constatam que o próprio funcionamento
regular do sistema de propriedade intelectual contradiz os interesses globais de saúde
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pública, por dificultar o acesso universal à imunização e ao tratamento, bem como por
prolongar a duração da emergência e dos riscos inerentes a ela.
Diante dessa realidade, é imperativo desenvolver alternativas aos obstáculos estabelecidos
pelos direitos de propriedade intelectual, garantindo o direito à saúde das populações
de todos os países. Com esse intuito, grupos da sociedade civil, populações afetadas por
diversas doenças e ativistas de saúde e de direitos humanos atuam em rede pela emissão de
licenças compulsórias. Desde o início da pandemia, essa mobilização, fruto de uma longa
trajetória de luta política e que se convencionou chamar de “movimento global pelo acesso
a medicamentos”, tem ido além e defendido a adoção do TRIPS Waiver como alternativa
para reverter esse cenário.

3 • Salvaguardas de saúde pública: a licença compulsória,
seus limites e potenciais
O licenciamento compulsório (LC) de patentes, previsto legalmente, refere-se ao uso do objeto
da patente pelo governo ou por terceiros autorizados pelo governo sem a autorização do seu
titular. Na prática, significa que o governo pode comprar versões genéricas ou biossimilares
de tecnologias de saúde para as quais a única opção era a compra de versões de marca. A
medida visa diminuir o impacto negativo das regras de propriedade intelectual, especialmente
no âmbito sanitário, em razão dos altos preços desses bens.10 O monopólio conferido
ao titular da patente não deve se sobrepor ao direito à saúde e à vida das pessoas, assim o
licenciamento compulsório viabilizaria a sustentabilidade de importantes políticas públicas.
O acordo TRIPS, em seu artigo 31, estabelece condições procedimentais para o uso da
licença compulsória, dispondo que o seu uso deve ser analisado com base no mérito
individual e autorizado predominantemente para atender ao mercado interno do governo
que o concedeu. O acordo também prevê a temporariedade deste mecanismo, indicando
que o licenciamento será interrompido quando as circunstâncias que o fundamentaram
deixarem de existir. Destaca-se que o licenciamento exige a remuneração do titular e
possibilita que qualquer decisão sobre a remuneração seja revista. Neste mesmo sentido, o
próprio acordo TRIPS determina que a validade legal do licenciamento também está sujeita
a recurso judicial ou no âmbito da OMC.11
Embora o licenciamento compulsório de patentes seja uma importante salvaguarda da saúde
pública e um elemento fundamental para o acesso a tecnologias de saúde em todo o mundo,
sua utilização é, ainda, muito limitada.12 A baixa utilização da licença compulsória se relaciona,
em especial, com as pressões contrárias da indústria farmacêutica, uma prática totalmente
repreensível, uma vez que o mecanismo é absolutamente legítimo e regulamentado.
Além disso, durante a pandemia de Covid-19, ficaram evidentes as limitações deste
mecanismo para lidar com as necessidades que se apresentam em tempos emergenciais.
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Afinal, quando se está enfrentando uma grande crise sanitária, o que menos se precisa
são obstáculos que dificultam ainda mais o acesso a tecnologias capazes de atenuá-la ou,
até mesmo, superá-la definitivamente.
O caso emblemático envolvendo o governo da Bolívia, a Biolyse, pequena empresa
farmacêutica do Canadá, e a transnacional Johnson & Johnson (J&J), que produz sua
própria vacina contra a Covid-19, demonstra os entraves que a licença compulsória pode
enfrentar em um contexto de crise sanitária. Diante da escassez de vacinas, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) solicitou aos laboratórios que fechassem acordos com empresas
dispostas a usar suas instalações para produzir vacinas, para aumentar a capacidade fabril e
acabar com o hiato de imunização entre os países ricos e pobres.13
A Biolyse, que fabrica drogas injetáveis estéreis, buscou contato com diversos produtores
de vacina, entre eles a J&J, para oferecer sua colaboração em face da demanda global,
sob o argumento de que desejava ser parte da solução para o problema da falta de vacina
nos países pobres. A transnacional, porém, respondeu negativamente, informando que a
produção envolve processos de fabricação complexos demais e que, de toda forma, trabalha
para ampliar a sua produção.14
Em razão do esgotamento da tentativa de negociação, a Biolyse solicitou ao governo
do Canadá o licenciamento compulsório para exportação de uma versão genérica da
vacina da J&J. Também, a farmacêutica canadense assinou um acordo com o governo
boliviano, com a opção de compra de até 15 milhões de doses da vacina genérica, a
serem produzidas futuramente, caso o governo canadense venha a conceder as licenças
compulsórias pleiteadas.15
O licenciamento compulsório, contudo, envolve um procedimento lento e burocrático.
E, ademais, ele está restrito às patentes e não envolve a transferência de toda a tecnologia
necessária para produzir a vacina. Assim, ainda que licenciada, a Biolyse teria dificuldades
para iniciar a produção, que seria mais célere se houvesse a colaboração da J&J.
Este caso ilustra como o monopólio das vacinas, conferido pelos direitos de propriedade
intelectual, constitui uma barreira para o acesso a tecnologias relacionadas ao combate à
Covid-19, bem como os limites do licenciamento compulsório para garantir o aumento
da produção e distribuição das vacinas.

4 • A defesa do TRIPS Waiver como alternativa para desigualdade
de acesso a tecnologias de saúde
No contexto internacional, emergiram diversas proposições para lidar com a crise sanitária
mundial. Entre essas, destaca-se o TRIPS Waiver, que foi inicialmente proposto pela Índia
e pela África do Sul em outubro de 2020. Trata-se de uma ferramenta que busca sanar
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os limites do licenciamento compulsório e reconhece, de forma mais ampla, o direito de
propriedade intelectual como uma barreira ao direito à vida e à saúde de bilhões de pessoas.16
A proposta do TRIPS Waiver oferece aos países membros da OMC a opção de,
temporariamente, escolher não aplicar, implementar ou fazer cumprir a proteção conferida
às patentes, aos segredos industriais, aos desenhos industriais, aos direitos autorais e
aos demais direitos de propriedade intelectual relacionados a medicamentos, vacinas,
diagnósticos e demais tecnologias de saúde utilizadas no combate à Covid-19.17
Os países que adotassem o TRIPS Waiver estariam isentos de serem processados ou de
receberem sanções pela não aplicação integral do acordo TRIPS em tempos pandêmicos. A
medida possibilitaria que a propriedade intelectual deixasse de ser uma barreira para que os
países pudessem exportar, importar ou produzir determinadas tecnologias, sem ter que passar
pelos procedimentos limitantes e demorados relacionados ao licenciamento compulsório,18
como negociações prévias com o detentor do monopólio, restrições à transferência do uso
das tecnologias de saúde, restrições inadequadas à comercialização transnacional e obrigações
de remunerar o titular do direito de propriedade intelectual suspenso.
Com efeito, o TRIPS Waiver é uma medida adicional para suspender a aplicação de
determinados direitos de propriedade intelectual durante a pandemia de Covid-19, o que
possibilitaria a produção ininterrupta e o fornecimento de produtos essenciais até que a
imunidade global fosse alcançada. Se adotado da forma que está, o TRIPS Waiver poderia
permitir a fabricação e distribuição desimpedida de vacinas, kits diagnósticos e tecnologias
terapêuticas sem os embaraços fatais causados pelos direitos de propriedade intelectual.19
O primeiro comunicado da Índia e da África do Sul ao Conselho TRIPS, encaminhado em
outubro de 2020, requereu aos membros da OMC que trabalhassem juntos para garantir
que os direitos de propriedade intelectual não criem barreiras que dificultem o acesso à
saúde e a medidas essenciais para o combate à Covid-19.20
O documento salientou que o impacto entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento é
desproporcional, apontando que uma resposta eficaz à pandemia requer uma medida global
e multilateral, para possibilitar o acesso rápido a produtos médicos acessíveis; e solidária, para
viabilizar o compartilhamento desimpedido de tecnologias, bem como a disponibilização de
vacinas em quantidade suficiente e a um preço acessível para atender a demanda global.21
Além disso, o documento chamou a atenção para o fato de que a escassez dos produtos e
a distribuição desigual levaram a mortes evitáveis e ameaçam prolongar indefinidamente a
pandemia. Aliás, no que se refere especialmente ao aspecto econômico, também ressaltou
que quanto mais longa a crise sanitária global, maior será a repercussão socioeconômica.22
Em maio de 2021, o texto foi revisado e foi novamente encaminhado ao Conselho TRIPS.
Na ocasião, somavam-se, à Índia e à África do Sul, outros 60 países membros da OMC
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situados no Sul Global, como Quênia, Moçambique, Paquistão, Bolívia, Venezuela,
Zimbábue, Egito, Maldivas, Fiji e Namíbia. O novo texto salientou a urgente necessidade
de acesso global, bem como de diversificação da produção e fornecimento de vacinas em
razão das mutações contínuas e das novas variantes de SARS-CoV-2.23
A proposta atual possui uma abrangência sem precedentes, bem como contribui para o
reforço do reconhecimento de que a propriedade intelectual impede o acesso a bens de
saúde e de que soluções baseadas em ações voluntárias de empresas não são suficientes.
Até o ano passado, o reconhecimento de que a propriedade intelectual era parte do
problema só estava presente no discurso de países em desenvolvimento, tanto que os países
desenvolvidos fizeram forte oposição à proposta, com respaldo de alguns poucos países em
desenvolvimento, tais como Brasil, Colômbia, Chile e Equador.
No entanto, a partir de abril de 2020, o governo dos EUA começou a sinalizar uma mudança
de posição que culminou em um anúncio do presidente Joe Biden, em 5 de maio de 2021,
de que o país apoiaria as negociações do TRIPS Waiver, entendendo que “circunstâncias
excepcionais exigem medidas excepcionais”.24
Na sequência deste anúncio, outros países também anunciaram apoio às negociações,
inclusive o Brasil, que já estava sob pressão da sociedade civil nacional, que exigia a mudança
de posição do Itamaraty.25 A proposta conta atualmente com aval de mais de 100 países e
está em processo de negociação de texto, tendo o bloco europeu como principal opositor.
O fato de que este debate esteja instalado na OMC, com amplo apoio e com avanço da fase
de debate para a fase de negociação, representa, em si, um episódio histórico na agenda dos
movimentos sociais que, há décadas, mobilizam-se para que os interesses da saúde pública
estejam acima dos interesses comerciais.
Embora ainda existam riscos reais da negociação naufragar, ter um resultado aquém do
esperado ou mesmo ser concluída com demasiada demora, é preciso notar que a relevância
política dada ao TRIPS Waiver se origina em um processo de pressão popular em nível
global que inclui não apenas movimentos sociais de saúde, mas de diversas outras áreas;
especialistas em propriedade intelectual; ex-chefes de Estado; personalidades; autoridades
religiosas; autoridades científicas; profissionais de saúde; e da população em geral, que tem
se manifestado por meio de petições, cartas e protestos.26

5 • Conclusão
Ao longo da história, no âmbito das relações geopolíticas, os países mais ricos têm
imposto suas vontades em matérias comerciais e negligenciado a concretização global
dos direitos humanos, vulnerabilizando populações inteiras, especialmente no Sul
Global. Neste contexto, a luta por acesso a tecnologias de saúde tem ocupado um lugar
central nas tensões entre países do Sul e do Norte Global.
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Está cada vez mais claro que a intensificação das contradições sociais evidenciadas pela
crise sanitária tem origem no atual modelo de acumulação capitalista, que concentra renda,
poder e tecnologias nas mãos de poucos, explorando corpos e trabalhos periféricos. O
próprio sistema de propriedade intelectual tem parte nessa dinâmica ao permitir que, por
meio de monopólios, grandes corporações farmacêuticas lucrem à custa de vidas. Não à toa,
testemunhamos os novos nove bilionários das vacinas.27
A pandemia de Covid-19 evidencia que o atual sistema coloca o lucro acima das vidas
e que as saídas adotadas pelos países do Norte Global, de concentrar as vacinas em seus
territórios e defender a propriedade intelectual das transnacionais farmacêuticas, ampliam
as desigualdades e impedem o fim de um vírus que não respeita fronteiras.
O TRIPS Waiver e a busca por licenças compulsórias podem corrigir distorções e promover
direitos no curto prazo. Esses dois processos devem fazer parte da agenda política de todos os
movimentos sociais comprometidos com a justiça social e com um enfrentamento à pandemia
baseado nos direitos humanos. Esse nível de conscientização tem muito a contribuir para
que mudanças sistêmicas mais profundas sejam levadas adiante, independentemente da
aprovação desta proposta na OMC.
Talvez possamos afirmar que o processo político deflagrado pela proposta do TRIPS Waiver
seja a maior contestação ao atual regime de propriedade intelectual desde sua fundação na
década de 1990. No entanto, para vislumbrar caminhos promissores, que venham a desafiar
decisivamente o atual modelo econômico e seus mais perversos resultados, teremos de ser
mais audazes e capazes de imaginar um mundo sem monopólios farmacêuticos.
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“OS MAIORES DESAFIOS À QUEBRA
DE PATENTES FORAM O CAPITALISMO
E O SISTEMA DE MONOPÓLIO”
• Entrevista com Fatima Hassan •

Por Revista Sur
Fatima Hassan é advogada, fundadora da organização Health Justice Initiative (HJI), na África
do Sul, seu país de origem, e uma persistente ativista pela justiça social.1 Hassan tem uma
extensa trajetória na defesa e promoção dos direitos humanos em seu país, especialmente na
área de acesso ao tratamento de HIV/AIDS, sobre o qual tem escrito e publicado amplamente.
Durante a pandemia de Covid-19 sua atuação teve destaque no debate sobre a resposta
global à crise, a falta de acesso às vacinas e a árdua luta pela quebra de patentes. Em
entrevista à Sur, Fatima Hassan enfatiza a necessidade de colocar em evidência o problema
sistêmico de desigualdade que a pandemia e o protecionismo em torno das vacinas
escancaram. Focando a discussão sobre TRIPS waiver, ela critica o monopólio das vacinas
pelos países mais ricos, refletido, por exemplo, na antiética e escandalosa cobertura vacinal
de apenas 7% do continente africano no fim de 2021. Em particular, Hassan questiona o
papel de alguns governos, da indústria farmacêutica e da OMC na atual crise sanitária
global e na manutenção de um sistema colonial de saúde. Finalmente, ela chama atenção
para os desafios que essa agenda apresenta para a sociedade civil, tanto na criação de
estratégias como alianças globais pela vacina, quanto na conscientização de que o problema
das patentes é uma problema de direitos humanos e que justiça e equidade têm a ver com
acesso justo e oportuno a tecnologias que salvam vidas.
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Revista Sur • Conte-nos um pouco sobre como o continente africano tem se posicionado

na luta pelo acesso às vacinas, considerando o contexto de desigualdade global.
Fatima Hassan • Essa é uma pergunta difícil porque acredito que o papel dos governos
africanos, sobretudo da União Africana (UA), tem sido deliberadamente silenciado por
mecanismos criados e oferecidos como uma espécie de solução para o acesso ou equidade de
vacinas para o continente. É difícil falar do papel do continente quando há tantas partes que o
compõem – o único mecanismo que poderia de fato unir todos eles era a UA. E a UA, a meu
ver, se orientou bastante a partir do governo da África do Sul. Levou um tempo até que [a UA]
declarasse seu apoio ao TRIPS waiver,2 que foi sugerido inicialmente pela África do Sul e a Índia,
agora com o apoio de 100 Estados-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Infelizmente, embora os líderes africanos tenham dito que fariam o que pudessem para
tentar acessar suprimentos suficientes de vacinas, isso não deu certo porque dependeram do
consórcio COVAX e de um mecanismo chamado African Vaccine Acquisition Trust (Fundo
Africano de Aquisição de Vacinas). Esse mecanismo de entrega também foi uma iniciativa
que partiu do presidente da África do Sul, que presidia a UA à época, junto a pessoas do
empresariado. Então, esse é o contexto.
Se olharmos para o papel dos governos africanos versus o papel das empresas africanas versus
o papel da sociedade civil africana, cada um desses grupos teve um papel muito diferente
para tentar obter acesso às vacinas. Mas qualquer que tenha sido o papel que tivemos ao
tentar colocar em evidência os problemas do nacionalismo vacinal ou do apartheid vacinal
ou ao tentar obter suprimentos a tempo, o resultado foi que, ao final de 2021, apenas cerca
de 7% da população africana havia recebido a primeira dose de uma das vacinas.
A verdade é que estávamos atuando em um contexto global no qual precisamos considerar
os motivos sistêmicos para a África não ter prioridade sequer no acesso à primeira dose das
vacinas. Além dos 7%, somente uma a cada quatro pessoas trabalhadoras da área da saúde na
África estava vacinada até o final de 2021, de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Vale lembrar que havíamos iniciado a pandemia com a OMS dizendo que todas
as pessoas trabalhadoras da saúde deveriam ser as primeiras da fila, e então começaríamos a
vacinar grupos de risco etc.
Dito isso, o que a África de fato negociou foi uma tentativa de coordenar duas coisas com o
apoio dos Centros Africanos para Controle e Prevenção de Doenças [CDC, na sigla original]
e a OMS: a primeira era assinar contratos e obter acordos. Ainda que não estivéssemos
sendo priorizados para receber as vacinas pelas empresas farmacêuticas, eles fizeram isso
quando perceberam que o COVAX não seria suficiente.
A controvérsia reside no fato de que o dinheiro foi pago, os contratos foram assinados, mas
nós simplesmente não fomos priorizados para o recebimento oportuno de lotes de vacina e
para a entrega na maior parte de 2021. É óbvio que algumas empresas, como a Moderna, se
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recusaram a vender para qualquer país na África até o The New York Times e muitos de nós
começarmos a denunciar a situação.
Então, a segunda coisa que a África fez – que eu achei bastante interessante – foi investir
de maneira significativa no compartilhamento de informações. Botsuana, África do Sul e
outros países compartilharam informações sobre a identificação de variantes e informações
de monitoramento com a comunidade científica global. Além disso, logo no início, devido às
discussões sobre o TRIPS waiver, também houve uma iniciativa para estabelecer o primeiro
hub de mRNA [RNA mensageiro] da OMS na África do Sul – a OMS havia decidido criálo para garantir a capacidade nacional, torcendo para que as empresas compartilhassem
tecnologias. O primeiro hub foi montado na África do Sul, e isso não teria acontecido sem
o apoio de outros governos africanos, do CDC africano e da OMS.
Sur • Quais foram os principais desafios em relação à proposta liderada pela África do

Sul e a Índia de uma renúncia temporária a patentes de tecnologias de enfrentamento
à Covid-19, como vacinas e medicamentos para lidar com emergências sanitárias
como a atual pandemia?
FH • Acho que o principal desafio é algo que tem se apresentado há muito tempo quando

há qualquer tentativa de tentar lidar com direitos de propriedade intelectual (PI) em uma
pandemia, em uma emergência sanitária global. Vimos a mesma resposta da indústria e dos
governos mais ricos quando o Brasil, a África do Sul e a Tailândia estavam tentando fazer a
mesma coisa com o [tratamento do] HIV-AIDS.
Ninguém pensava que os governos ricos e a indústria farmacêutica impediriam a proposta
de renúncia. Ninguém achava que isso aconteceria porque essa é uma solução simples,
segmentada, delimitada no tempo e elegante para lidar com questões de PI e acesso no meio
de uma pandemia cuja crise tem sido sem precedentes.
Ninguém sequer achou que uma mera proposta como essa seria recebida com tanta oposição
ou que criaria uma crise existencial para a indústria farmacêutica.
Acho que o primeiro desafio foi ter um conjunto de países bastante abastados, especialmente os
Estados Unidos, a União Europeia, a Noruega, a Suíça e o Reino Unido, dizendo desde o primeiro
dia que “certamente não, não vamos apoiar uma renúncia a quaisquer direitos de PI para nenhuma
das tecnologias”, inclusive porque a indústria fez lobby para que dissessem isso, a meu ver.
Quando a proposta foi feita, a primeira vacina não havia sequer sido aprovada ou autorizada
para uso. Não sabíamos se teríamos uma vacina. Não sabíamos qual seria a terapêutica que
conseguiríamos ou qual era o horizonte possível.
Mas havia um entendimento explícito de que, dado o nosso histórico e o que aconteceu
na época do HIV-AIDS, se você não abordar a questão da PI, ela será uma barreira. Acho
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que todos entenderam que, se algo não mudasse fundamentalmente nessa pandemia, a
América Latina, a África e a Ásia ficariam no fim da fila do acesso novamente. Posso falar
da situação na África – e foi exatamente isso que aconteceu.
Mesmo antes de publicar a proposta em outubro de 2020, o governo da África do Sul
apresentou um documento em julho de 2020 dizendo “por favor, OMC, estamos
preocupados com as barreiras de PI. Se vocês não lidarem com isso, as coisas vão acontecer
dessa maneira. É restrito demais”. Então, já havia uma documentação detalhada com alertas
sobre o que provavelmente ia acontecer. Quando a proposta foi feita formalmente em
outubro de 2020, a primeira vacina havia sido autorizada para fins de ensaios não clínicos, e
então, em dezembro de 2020, eles começaram a administrá-la no Reino Unido. A proposta
já estava publicada havia dois meses, e o principal desafio era que esses países ricos haviam
dito “de jeito nenhum” por causa do seu investimento, especialmente o governo alemão, os
Estados Unidos e o governo britânico. Afinal, em determinado momento, a AstraZeneca
seria a “vacina do povo”. Isso obviamente não chegou a acontecer, mas o governo britânico
tinha um interesse oculto na vacina da AstraZeneca, assim como o governo dos EUA tinha
interesse na Moderna, na Pfizer/BioNTech e na Johson & Johnson, e o governo alemão
tinha a mesma postura em relação à vacina da Pfizer BioNTech.
Muitos desses países estavam dizendo “de jeito nenhum, e não só com a vacina. Não
queremos fazer isso com abordagens terapêuticas, diagnósticos e ventiladores etc.”. E a
indústria farmacêutica adotou essa mesma postura.
Acho que o segundo desafio foi a indústria em si, seu modo de funcionamento (lobby),
o poder e sua priorização do lucro em detrimento do compartilhamento da tecnologia.
O verdadeiro temor era que, se você compartilhasse tecnologia nessa pandemia, então
você abriria a porta para outras condições de saúde e a próxima pandemia. É por
isso que, ainda que tenham dito primeiro “vocês não precisam de uma renúncia [de
patente]. A renúncia não fará diferença”, eles investiram muitos esforços e recursos para
se opor a ela e até impedi-la – ainda que não sejam representantes eleitos de ninguém
ou constituam Estados-membros da OMC.
O terceiro desafio tem sido a própria OMC. Ela se tornou irrelevante. Trata-se, a meu ver,
de uma instituição completamente sem propósito porque, se ela não pode nos ajudar em
meio a uma pandemia, então ela não serve para nada. Ela tem tentado passar uma resolução
sobre a proposta de renúncia, mas não tem tido um papel muito construtivo nisso.
O governo dos EUA chegou em maio de 2021 e disse “certo, vamos apoiar uma renúncia
parcial – somente em relação às patentes”. Mas nada mudou. A UE trouxe uma proposta
de terceira via insistindo que Licenças Compulsórias são a resposta. A França passou a
dizer algo diferente. A Noruega está dizendo outra coisa diferente. Temos uma combinação
desses países ricos com a estrutura da OMC e a maneira como ela funciona, toda essa ideia
de consenso, que exige que haja um consenso a respeito de tudo. Um organismo comercial
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tomando decisões sobre uma crise de saúde em uma pandemia – isso é insano. E há as
empresas riquíssimas: a Pfizer foi ao Congresso dos EUA para entregar evidências e eles
disseram “não apoiamos o TRIPS waiver”. Ou seja, eles não trataram essa proposta como
algo desimportante. Eles realizaram um lobby consciente para garantir que vários governos
no mundo não a apoiassem – mas 100 países a apoiam agora.
Acho que se você perguntar qual foi o maior desafio para a proposta do TRIPS waiver, eu
diria o capitalismo e o sistema de monopólio de patentes.
Sur • Houve alguma estratégia específica que foi mais importante ou eficaz para influenciar

mais países a se comprometer com essa agenda?
FH • A estratégia que funcionou para que os países dessem uma volta de 180 graus – para

fazer com que um país como a Irlanda, mais recentemente, ou a Austrália, desse uma
reviravolta – foi ter uma sociedade civil forte e uma mídia forte para combater a narrativa
de lobby da indústria farmacêutica.
Do ponto de vista da sociedade civil, a estratégia de formar uma aliança global popular
pela vacina, nomear e envergonhar, o constrangimento de expor os esforços para bloquear
a proposta, mostrar as mortes, o sofrimento – lembre-se de que, para nós, na primeira, na
segunda e na terceira ondas não havia vacina. Foi somente na quarta onda que começamos
a receber vacinas e conseguimos mitigar as mortes. A situação inicial no Brasil, por exemplo,
foi horrível quando não havia vacina. Ela chegou durante a segunda onda.
Havia muitos países passando por diversas ondas e sem acesso a nada – sem kits
suficientes ou mesmo vacinas. Acho que a estratégia de contar ao mundo o que estava
acontecendo em tempo real ajudou, o que é muito mais fácil de fazer agora com as redes
sociais do que era na época do HIV-AIDS. Você não depende só do e-mail e, assim, a
informação pode ser compartilhada muito mais facilmente. Ter um movimento global
nomeando e constrangendo [esses atores], e uma aliança – não apenas de especialistas
em medicina e ativistas, como também incluindo sindicatos, o Vaticano, organizações
religiosas, ganhadores do prêmio Nobel, 170 ex-chefes de Estado (isso é bastante
inédito) – falando, desde o começo, “flexibilizem a PI. Vocês precisam flexibilizar a PI
ou terão uma crise ainda maior”.
Acho que a estratégia de trazer outros atores já no início foi bastante útil. No caso do HIVAIDS, precisamos de um tempo para convencer as pessoas de que era preciso lidar com
empresas farmacêuticas e seus monopólios de patentes.
Além disso, a estratégia de não deixar o assunto sumir, de mostrar ao público quanto dinheiro
essas empresas estavam ganhando e quanto dinheiro elas receberam de recursos públicos para
pesquisa – no caso das vacinas, por exemplo, a Moderna, a Pfizer e a Johnson & Johnson –
cujos líderes lucraram na casa dos bilhões – e dar informações para mostrar que no cerne da
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oposição à renúncia e ao não compartilhamento da tecnologia claramente era sobre ganância
e lucro em detrimento da humanidade. Novamente, temos um sistema de capitalismo e um
sistema de acumular lucros ou usar preços abusivos em meio a uma pandemia.
Houve petições e protestos – tanto quanto a Covid permitiu. É claro que nossas estratégias
de organização ao redor do mundo foram diferentes em relação à crise do HIV-AIDS
porque não pudemos nos reunir em grupos e não pudemos ter estádios cheios de pessoas
para pedir que a Pfizer compartilhasse uma patente, é claro, porque houve lockdowns e
distanciamento social.
Assim, as estratégias de redes sociais funcionaram bastante. Acho que subestimamos o
que a juventude consegue fazer com o Tiktok, o Instagram e, em certa medida, o Twitter.
O Facebook realmente envelheceu, mas há outras ferramentas de compartilhamento de
informações que também estão disponíveis.
Então, é interessante para mim que a última coisa que realmente funcionou foi quando os
governos africanos de fato participaram da proposta da África do Sul/Índia, eles trabalharam
muito para se reunir com diversos países da América Latina e da Ásia que eventualmente
passaram a apoiar a proposta de renúncia.
Havia muita pressão colocada individualmente nas diferentes delegações nacionais para
dizer: “se você não apoia a renúncia, não a impeça de ser apreciada; você está do lado
errado da história”.
Foi feito muito trabalho bilateral para que, no final, você tivesse sete ou oito países
isolados: o Reino Unido, a UE, especialmente a Alemanha, a França, a Noruega, a
Suíça, Conseguimos que o Brasil desse uma virada de 180° porque Bolsonaro começou
rejeitando o TRIPS waiver, certo?
Parece muito tempo, mas basicamente tudo isso aconteceu em um ano. Acho que
quando eles começaram, havia apenas alguns poucos copatrocinadores, e agora temos 67
copatrocinadores e 100 países apoiando a renúncia. Se você observar o período de janeiro
a dezembro de 2021, houve uma mudança significativa relativa a quais países e governos
apoiam a renúncia.
Sur • Na sua opinião, qual é o maior desafio para a sociedade civil na luta por justiça e
direitos humanos no contexto da pandemia e quais lições importantes você destacaria para
a luta contra novas pandemias no futuro?
FH • O maior desafio para a sociedade civil agora é a noção de que é aceitável que haja pessoas

no mundo que podem esperar, que é aceitável, na cabeça de líderes globais – apesar do que
dizem – que tenhamos uma cobertura vacinal de 7% (menos de 10%) na África quando
existem ferramentas [de combate à Covid-19] no resto do mundo! Isso não é equidade e
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acesso justo a tecnologias que salvam vidas. Não sei qual era a porcentagem de cobertura
na América Latina no final de 2021. As nações ricas são priorizadas e já começaram seus
programas de doses de reforço, e nós sequer conseguimos terminar a administração da
primeira e da segunda doses em diversos países de baixa renda.
É claro que outro desafio é o movimento antivacina de direita que fomenta o ceticismo
quanto às vacinas, que está ligado ao movimento antiaborto e a essa noção de escolha muito
ligada ao [ex-presidente estadunidense Donald] Trump, e com ela, a desinformação. Esse
tem sido um dos desafios.
Acho que o desafio para nós é como mostrar e argumentar que é totalmente injusto e imoral
ter um programa global que prioriza apenas seis ou sete países. É simplesmente inacreditável
que estamos em uma situação na qual 85% da população africana não recebeu sequer uma
dose de vacina. Se você vir o mapa do Our World in Data, de onde começamos em janeiro
de 2021 até onde estamos agora, vemos muitas partes da África que estão simplesmente
vazias, onde os blocos estão vazios. As pessoas não têm conseguido acessar as vacinas.
A questão é: como conseguir que um movimento de pessoas acredite que as patentes de
vacina são algo errado, que o nacionalismo de vacinas não é a solução, e que merecemos
acesso ao mesmo tempo que os outros países? Voltamos à questão do acesso oportuno. Então,
eles dizem “mas estamos dando suprimentos agora. Vocês estão recebendo”. Mas isso está
acontecendo com nove meses de atraso. E o único motivo pelo qual podem dizer “não tem
problema vocês estarem com um atraso de nove meses” é que não estamos no Norte rico.
Estamos no Sul Global. Somos pessoas negras e não brancas.
Lembre-se de que participamos de ensaios clínicos. Contribuímos para o conhecimento
científico e para os dados. Não é como se tivéssemos ficado sentados dizendo “certo, deemnos sua tecnologia, queremos usá-la agora”.
Existe uma suposição de que as pessoas no Sul Global importam menos e não têm
o mesmo valor. É muito importante que o nosso movimento mostre que essa é uma
questão de direitos humanos também. Por que isso é uma violação de direitos humanos?
Não se trata apenas de “ah, vocês têm que ser bonzinhos com todo mundo”. Negar as
ferramentas da inovação e do conhecimento científico ao maior número de pessoas
possível, o mais rápido possível, ao mesmo tempo, é uma violação de direitos humanos.
Argumentamos no British Medical Journal que isso é um crime. Um crime moral contra
a humanidade. Isso é o apartheid vacinal.
Esse é o primeiro desafio [para a sociedade civil]. O segundo é: como é que nós não garantimos
a renúncia ainda ou prosseguimos com a transferência de tecnologia compulsória? Como
é que nós não vencemos essa batalha de transferência e compartilhamento de tecnologia?
Após um ano e meio ou dois anos imersos na pandemia, ainda estamos atados à indústria,
que está tomando todas as decisões com pouca transparência.
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Enquanto movimento, apesar de todo o trabalho feito nos últimos 25 anos, sobretudo nos
últimos dois anos de pandemia, como podemos estar em uma situação na qual os CEOs da
Pfizer, da Moderna e da J & J são bilionários agora?
Eles ainda estão ganhando muito dinheiro e tomando todas as decisões importantes. Como é
que criamos sistemas no mundo inteiro nos quais a PI é sacrossanta e a OMC é a instituição
mais importante? As coisas não deveriam ser assim em uma pandemia. Tudo depende de a
OMC ter uma conferência ministerial, marcar uma assembleia, adotar uma deliberação. É
absurdo, não é? Parece que estamos vivendo num romance kafkiano ou algo assim. Se você
contar o que aconteceu a alguém daqui a cinquenta anos, ninguém vai acreditar.
É por isso que devemos registrar a história, pois ninguém acreditará que, quando a
pandemia de Covid-19 se intensificou, esses foram os países que impediram [a proposta],
essas foram as empresas que enriqueceram e produziram tecnologia com recursos públicos
e não a compartilharam. Elas ainda estão controlando os fornecimentos e as decisões
e estão fazendo isso sem transparência nessa pandemia. Seu governo, meu governo e
todos os outros estão usando todo o nosso dinheiro para comprar essas vacinas. Agora,
temos que comprar uma segunda dose e uma terceira dose e nem sabemos se haverá
uma quarta dose. Não sabemos quais são as condições dos contratos, e se você quiser
descobrir isso terá que passar dois anos em um tribunal.
É como se estivéssemos operando em um sistema de Estado de Direito no qual devemos
seguir as regras, mas somente aquelas que se aplicam à indústria no que se refere à propriedade
intelectual. As empresas não querem seguir as regras quando o assunto é transparência nas
aquisições ou contratos abertos, por exemplo.
Os tribunais na Colômbia disseram que o governo deve abrir os contratos [para o público] e
eu acho que há uma tentativa de promulgar algumas leis no Brasil a esse respeito. Mas essas
empresas estão dizendo “não vamos sequer dizer quem assinou os contratos”.
Assim, o desafio daqui em diante para nós enquanto movimento é como lidar com o
poder corporativo, sobretudo o poder corporativo que está envolvido no fornecimento
de tratamentos, tecnologias e serviços que salvam vidas. Não podemos continuar assim
por mais 10 anos. Pode haver um tratamento milagroso que seria bastante útil para a
Covid e todos nós tenhamos que ter acesso a ele, mas é assim que a indústria vai se
comportar. Eles não compartilharam tecnologia ou sequer informações a respeito dos
contratos. Eles estão impedindo a renúncia. Eles ainda estão no controle e já ganharam
bilhões com isso. Eles estão em uma posição realmente “boa” para eles, não para nós. E
nossos governos permitiram que isso acontecesse.
Daqui para a frente, o nosso trabalho deve ser obter uma reforma da OMC. Esse
órgão precisa ser fundamentalmente reformulado ou deve sair do caminho. Ele não é
um veículo adequado para resolver questões de vida ou morte envolvendo o acesso a
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tratamentos que salvam vidas. O TRIPS e a declaração de Doha não nos ajudaram a
enfrentar a Covid – a OMC nos atrapalhou.
O mero fato de que remédios, diagnósticos e vacinas estejam incluídos na definição do
Acordo TRIPS é um problema para nós. Deveríamos retirar isso, ao menos da definição do
que deveria ser patenteável, ou do que deveria ser protegido por um monopólio exclusivo.
Temos muito trabalho pela frente.
Se não lidarmos com isso da maneira correta, a tecnologia do clima para a crise climática
será controlada rigidamente por essas empresas. Elas farão valer seus direitos de propriedade
intelectual. O governo alemão, em especial, não vai querer compartilhar as tecnologias
verdes que vem desenvolvendo, também por meio de financiamento público e com cientistas
públicos.
Há um motivo pelo qual a renúncia recebeu uma oposição tão veemente: tem a ver com a
Covid, mas também com o que está por vir, e eles não querem compartilhar sua propriedade
intelectual porque isso significaria a perda do controle e a perda dos lucros.
Por fim, os governos do Sul Global precisam repensar o poder e o controle que
desejam entregar às farmacêuticas. Essa pandemia nos ensinou que será preciso adotar
ações muito contundentes.
Não há ações voluntárias por parte
dessas empresas que ajudem de fato a
salvar vidas, pois elas não o farão com
a rapidez suficiente ou sequer farão
coisa alguma. E ações voluntárias,
benevolência, doações – isso não
funciona. Frequentemente usamos o
termo “decolonizar”, mas temos um
sistema de saúde global colonial, e é por
isso que tivemos uma cobertura de 7%
para a África no final do ano passado;
que os fornecimentos são priorizados
para o Norte mais rico; que sete nações
podem basicamente impedir uma
proposta apoiada por cem nações na
OMC. Então, sim, temos uma crise.

Fatima Hassan, advogada e fundadora
da Health Justice Initiative (HJI).
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EM MEMÓRIA DE TUTAWA
Kamutaja Silva Ãwa

• A luta do povo Ãwa •

RESUMO
Este ensaio é fruto das experiências e vivências do povo Ãwa, ao qual eu pertenço, após o
contato com os não indígenas na década de 1970. Na condição de contadora de histórias do
meu povo, saliento que, desde a infância, experimentei situações de dor, tristezas e tensões nos
contínuos e intensos embates na luta e defesa do nosso território e pelo desejo do bem viver.
A metodologia utilizada está subsidiada em fontes bibliográficas, no Relatório de Identificação
da Terra Indígena Taego Ãwa e nas memórias e na oralidade do meu povo. Reconhecendo a
relevância dessa história, o ensaio condensa registros da trajetória por direitos do povo Ãwa,
incluindo o impacto da pandemia e trazendo um olhar indígena para os direitos humanos.

PALAVRAS-CHAVE
Avá-Canoeiro | Demarcação de terra | Oralidade | Indígenas
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1 • Introdução
Sou Kamutaja Silva Ãwa, filha de Kawkamy Ãwa e neta do líder e pajé Tutawa Ãwa, e
pertenço a um povo cujo contato com os não indígenas se deu no contexto do período
do regime militar, mais precisamente, em 1973. As histórias que irei compartilhar são
consequências de intensas lutas e resistências entremeadas com muita dor, perdas e tristezas.
Por acreditar, assim como Walter Benjamin,1 que o “momento em que a experiência coletiva
se perde, em que a tradição comum já não oferece nenhuma base segura, outras formas
de narrativas tornam-se predominantes”, e enquanto acadêmica do curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Tocantins (UFT), vislumbro outros mecanismos que nos obrigam
a outras possibilidades de trocas e de comportamentos por meio da escrita. Por isso eu me
sinto na obrigação de falar, de reavivar e de atualizar a memória social do meu povo.
Sob essa perspectiva, na condição de contadora das histórias de luta e resistência do meu
povo, estou convencida da importância de lhes dar visibilidade, bem como da relevância
do impacto social e cultural que as minhas narrativas podem ecoar igualmente como
estratégias de luta e resistência.
O meu povo se autodenomina Ãwa, mas os não indígenas atribuíram-lhe o nome de AváCanoeiro devido à habilidade e à agilidade com que se retiravam das águas utilizando canoas
para defender o seu território. Os Ãwa também são conhecidos na literatura, de acordo com
Pedroso,2 como o povo que mais resistiu ao colonizador no século XVIII. Na região Norte
do Tocantins são conhecidos como “cara-preta”, devido à pintura de jenipapo no rosto, que
é uma representação do macaco da meia-noite e usada como forma de intimidar os inimigos.
Durante anos, o povo Ãwa resistiu para continuar existindo como um povo livre e com
autonomia. A negação de direitos por parte do Estado brasileiro ao meu povo, ao não
garantir o nosso bem viver e a paz em nossa terra tradicional, tem causado danos sociais,
culturais e espirituais, colocando o povo Ãwa numa situação de quase extermínio.
Diante da situação histórica do povo que mais resistiu ao contato com o não indígena,
este ensaio se debruça sobre três momentos: a) o contato forçado no ano de 1973; b) o
processo de retomada pela Terra Indígena Taego Ãwa; e c) a pandemia de Covid-19 e a
perícia antropológica para o povo Ãwa. Tomo como base a pergunta-problema: como o
povo Ãwa pode sair da invisibilidade diante das atrocidades históricas e da negação de
direitos que prevalecem há mais de 40 anos?
Dialogando com autores indígenas e indigenistas da literatura etnológica, os quais, através
da história e da escrita, visam reivindicar os direitos dos povos originários conquistados
através do movimento indígena, este ensaio levanta questões sociais, culturais e políticas
envolvidas nas vivências do povo Ãwa após o contato de 1973, trazendo essa memória para
lançar um olhar da luta por território indígena nos estudos e defesas de direitos humanos
relacionados a esse período no país.
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2 • O contato forçado no ano de 1973
Reviver as tristes e trágicas memórias que marcam meu povo há anos não é apenas
contar a história de um povo; é explorar profundas feridas que jamais serão cicatrizadas
para tentar buscar meios de resgatar o que lhe foi roubado de forma covarde e fria. Este
povo que sobreviveu durante anos a constantes perseguições, matanças e tocaias3 do não
indígena é a minha família. Um número pequeno de sobreviventes que chegaram na
Mata Azul, município de Formoso do Araguaia, buscava viver como pessoas livres e não
se submeter à integração de outros povos, especialmente os não indígenas que quase
exterminaram o povo Ãwa no século XVIII.
O trágico contato forçado e violento aconteceu em dezembro de 1973 e foi liderado
pelo sertanista4 Apoena Mirelles na época chuvosa. De acordo com as memórias de
meu avô Tutawa e dos sobreviventes, Caganego estava coletando lenha quando Apoena
chamou sua atenção com assobios e com o aceno de suas mãos. Caganego saiu correndo
anunciando a presença dos não indígenas próxima a eles. A equipe do sertanista a
seguiu e entrou no acampamento soltando foguetes e atirando.
O alerta de Caganego é resultado das perseguições e das violências que nosso povo viveu
durante anos, e também das caçadas que Apoena e sua equipe realizavam na terra do nosso
povo buscando um contato em curto prazo, através de montarias e armados.
Ao entrarem no acampamento, um dos quatro Xavantes que acompanhavam o sertanista
foi atingido no nariz, e Typyire foi baleada pelos tiros disparados pelos invasores, que
mostraram a sua pior face capturando um povo (que durante décadas evitou o contato,
preferindo a morte a se render aos inimigos) para atender interesses privados.
Com a captura dos mais vulneráveis do grupo, Watumy e seu filho de colo Juaga, o
líder Tutawa foi solidário a sua esposa e filho, rendendo-se e pedindo para que não
os matassem. Com a rendição de Tutawa, seu irmão Tuxi e sua filha Kawkamy se
renderam. Todos foram levados à Fazenda Canuanã, amarrados e colocados sob a
ameaça dos Xavantes, com a promessa de que matariam os Ãwa se o Xavante flechado
viesse a óbito.
Os demais integrantes da família conseguiram escapar, mas a situação os deixou em estado
de choque e extrema vulnerabilidade alimentar, pois temiam pelo ocorrido. Typyire Ãwa,
que foi atingida com os disparos, morreu logo depois, pois ficou bastante ferida.
Chegando à fazenda Canuanã, os Ãwa foram expostos numa casa cercada de arame
farpado. Com a notícia da captura do meu povo, as pessoas da região deslocaram-se à
fazenda a fim de conhecer os temidos “caras-pretas”, pois durante anos os indígenas foram
alvo de histórias preconceituosas e racistas como estratégia de extinguir os povos nativos,
justificando, assim, as ações de extermínios e violência.
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Watumy Ãwa propôs algumas vezes retornar para sua casa, de onde foram retirados
contra a vontade do nosso povo, mas não foi possível devido à presença constante dos
não indígenas que os vigiavam.
Com a captura de alguns do nosso povo, a estratégia da Fundação Nacional do Índio (Funai)
em 1974 foi usar o líder Tutawa para fazer o contato com os demais que ainda eram livres,
fazendo-os entender que ficariam com seu território. Após esse contato, meu povo realizava
acampamentos temporários ora na Mata Azul, ora no Capão de Areia, sob a vigilância dos
soldados indígenas da Guarda Rural Indígena (GRIN) do povo Iny/Javaé.
˜
Diante da situação de perda do território em que o Estado brasileiro colocou meu povo, a
única solução foi a transferência do povo Ãwa em 1976 para a aldeia Canoanã dos Javaé,
povo Jê. Após o contato, alguns morreram de doenças para as quais não tinham imunidade.
Ainda nos resta a incógnita sobre o destino do Kapoluaga. Até hoje há questionamentos,
pois achamos que foi assassinado após o contato. A foto dele aparece no primeiro boletim
oficial da Funai, mas não há nenhuma menção no segundo boletim, meses depois, sobre o
desaparecimento de Kapoluaga. Tuxi teria falecido de pneumonia em Goiânia e o seu corpo
nunca retornou para a família, e isso causou muita desconfiança e medo no meu povo em
relação a tomar qualquer decisão, pois tinham certeza de que todos seriam mortos.
Desde então, passamos a viver em terras estranhas dos nossos inimigos históricos. Há que
se mencionar que, apesar das grandes humilhações e de viver de forma marginalizada em
suas terras e aldeias, eles nunca nos expulsaram.
Fomos esquecidos pelo Estado e nossos direitos, adormecidos, e toda essa violência física,
moral e psicológica também foi esquecida. O crime que cometeram contra meu povo Ãwa
ficou como uma página virada. Dos sobreviventes do contato forçado que marcou para
sempre a vida do povo Ãwa somente Kawkmay Ãwa vive.

3 • O processo de retomada pela Terra Indígena (T.I.) Taego Ãwa
O que me conforta e dá esperança é a consciência dos direitos que nós, indígenas,
conquistamos durante anos de luta através do movimento indígena, em especial o direito
sobre a terra. Conforme é garantido pela Constituição Federal do Brasil em seu artigo
231, que estabelece: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Passados trinta e seis anos desde o contato forçado realizado por agentes do Estado
brasileiro, entre os sobreviventes dessa atrocidade violenta que colocou em risco a saúde
e a existências de alguns Ãwa, somente Kawkamy Ãwa deu continuidade ao seu povo,
dando à luz seis filhos dentro do território do povo Jê.
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Tutawa, que era líder e pajé do povo Ãwa, garantiu que os netos que nasceram após o
contato obtivessem, através do seu cuidado, amor e dedicação, as características de um
povo Tupi, assim como a garantia do retorno para a terra tradicional, que é um vínculo
do corpo de um ente querido, que chama Taego Ãwa.
Embora desde o contato do ano de 1973 o meu povo Ãwa tivesse consciência do lugar
de pertencimento tradicional, não obtivemos ajuda de profissionais, como fotógrafos,
jornalistas e antropólogos, para a retomada de nossa terra tradicional.
As injustiças cometidas contra meu povo, incluindo tanto a violência física, emocional
e moral quanto o abandono do Estado brasileiro, que causaram a invisibilidade dos
Ãwa no Estado do Tocantins, só começaram a ter um percurso de justiça com o início
da demarcação da T.I. Taego Ãwa.
Com o estudo de identificação da Terra Indígena Javaé/Avá-Canoeiro5 realizado em
2009 pela antropóloga Patrícia de Mendonça e a ambientalista Luciana Ferraz, as duas
pesquisadoras identificaram a fragilidade do nosso povo em terras estranhas e a necessidade,
além do nosso desejo, de regressar à terra-mãe, de conduzir nossa história para além do
conhecimento da população regional.
O mais paradoxal diante de toda essa desumanidade foi a Funai ter sido convencida da
nossa existência e da necessidade de regressar à T.I. Taego Ãwa para assim aprovar um Grupo
de Trabalho (GT) exclusivo ao meu povo.
No GT vivenciamos momentos de muita dor, sofrimento, ódio, tristeza e esperança, pois,
através das memórias vivas dos três sobreviventes do contato forçado − nosso avô Tutawa,
minha mãe Kawkamy e o meu tio Agaéky −, foram repassadas para nós as lembranças
dolorosas de perseguições, assim como as indagações sobre as diversas matanças contra
o nosso povo quando ainda éramos livres. O vínculo com a terra durante o estudo de
identificação intensificou esses sentimentos. Passamos a acreditar que, de alguma forma,
perante a justiça brasileira retornaríamos para casa, de forma justa, pois estávamos seguindo
os protocolos que nos garante a Constituição de 1988.
Uma das coisas que mais me chamou atenção do que soubemos pelo GT foi a relação da
Fazenda Canuanã com a história do meu povo, com a minha família. Na época, eu era estudante
da escola de Canuanã da Instituição Fundação-Bradesco. Minha admiração pelo lugar que
passei a viver desde os meus sete anos de idade findou ao saber que a Funai havia emitido um
documento negando a nossa presença na terra em que morávamos. Este documento remetia
aos interesses privados da Fazenda nas negociações com o Banco Bradesco.
Por fim, o relatório resultado do GT foi entregue em 2012 para a Funai e publicado no
Diário Oficial da União. Após a publicação, tivemos que enfrentar alguns obstáculos,
como a contestação do Bradesco durante o contraditório. Como forma de fortalecimento
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estratégico e visando dar visibilidade à nossa luta pela retomada da T.I. Taego Ãwa, aceitamos
o convite de construir juntamente com os cineastas e irmãos Borela (Henrique e Marcela)
um longa-metragem,6 o qual relata a luta por Taego Ãwa, além de começar a participar do
movimento indígena com a ajuda do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e participar
de reuniões com o Ministério Público Federal (MPF) sobre o processo da T.I. Taego.
A nossa trágica história foi divulgada em espaços importantes, como a Comissão da Verdade,
tendo tido destaque como um dos casos mais emblemáticos; a Comissão de Direitos Humanos
do Senado, na 6ª Câmara do MPF; a Comissão da Anistia; e em espaços acadêmicos. O
relatório também foi encaminhado ao Ministério Público Federal do Tocantins (MPF-TO),
dando início a ações judiciais de reparação e pela demarcação da terra indígena.
A entrega do relatório de identificação da T.I. Taego Ãwa foi uma grande conquista.
Um dia antes do golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, no dia 11 de maio de
2016, o Ministro da Justiça Eugênio Aragão, através da Portaria No. 566,7 declarou a
terra indígena Taego Ãwa de posse permanente do povo Ãwa. Infelizmente, nesse dia o
nosso líder, que, além de avô, é uma grande referência de resistência e de humanidade,
não estava presente fisicamente no nosso povo, mas a nossa ancestralidade chorou
através de nós de alegria e gratidão.

4 • Desafios da ausência de território para o enfrentamento
da pandemia
Desde o início da pandemia de Covid-19, a vida dos povos originários tem sido atacada
de diferentes formas: pelo genocídio propiciado pelo novo coronavírus; pela política antiindígena do atual governo; e pela paralisia de instituições que não são consideradas serviços
essenciais, como é o caso da Funai, principal responsável pelo processo de demarcação das
terras indígenas e da proteção dos territórios.
Devido ao contexto histórico em que perdemos totalmente nosso território para o
latifúndio na década de 1970, o nosso povo Ãwa está localizado hoje de maneira dispersa
em território do povo Iny, no Tocantins, especificamente na Ilha do Bananal. A falta do
nosso próprio território tem impactado totalmente a maneira de enfrentar a pandemia e os
efeitos das ameaças anti-indígenas durante esse período por não termos a terra demarcada,
não possuirmos autonomia nos cuidados diferenciados contra a Covid-19 ou acesso especial
à saúde pública como outros povos indígenas que vivem em seu território ancestral.
Em nosso caso, vivemos sobre as regras políticas dos Javaé e Karajá, e durante esses anos
emergenciais de pandemia, seguimos as medidas de prevenção que as lideranças desses
povos decidiam. Um problema sério que enfrentamos diante dessa situação foi a entrada dos
retireiros8 que possuem terras arrendadas dentro da Ilha do Bananal, possíveis transmissores
do vírus e de outras doenças. Da mesma forma, como a Funai paralisou seus trabalhos
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ao longo desse tempo, consideramos que possivelmente houve a entrada de invasores e a
ocorrência de práticas ilegais, como pesca, caça, retirada de madeiras e outras atividades
subnotificadas que constituem fator de risco dessas contaminações. Se estivéssemos em
nosso território, poderíamos criar nossas estratégias de autoproteção diante dessas ameaças.
No contexto da pandemia, entendemos que nossa autonomia e protagonismo no direito à
saúde foram violados, já que o nosso conhecimento ancestral medicinal seria um importante
aliado para prevenir a doença e outros riscos e danos.
Por essas razões, o sofrimento do nosso povo aumentou cada vez mais desde o início da
pandemia, tornando-se insuportável continuarmos separados, fragmentados e fora do nosso
lugar ancestral, distantes de nós mesmos. Apesar disso, nunca paramos de lutar, de participar
em eventos para dar visibilidade à nossa causa, de fazer articulações e conseguir apoio político,
como também de acompanhar as reuniões com entidades indigenistas, como o CIMI, o
movimento indígena como a COIAB, e com o Ministério Público Federal, sobre o território.
Para isso contamos com o trabalho da Comissão Memória de Tutawa,9 criada em meados
de 2020 para nos fortalecer enquanto movimento, e que conta com profissionais de
diferentes áreas (psicologia, biologia, meio ambiente, antropologia, linguística e cinema)
para contribuir com essas ações.

5 • Perícia antropológica para o povo Ãwa
Outro papel importante da Comissão nesse período foi o apoio para a realização da perícia
antropológica, fruto de articulações e reuniões sem fim. A perícia é a fase do processo de
demarcação de terras em que o juiz responsável pelo caso solicita um perito para responder às
questões das partes interessadas na terra e, a partir disso, decidir sobre os encaminhamentos
finais para desintrusão ou não, a depender do seu posicionamento. A equipe, que é composta
por perito e auxiliares indicados pelo juiz, desenvolveu essa atividade com nosso povo em
julho de 2020 em uma aldeia Javaé durante quase todo o mês, realizando desde entrevistas
até genealogia. Foram registradas fotos e também vídeos. Ficamos extremamente ansiosos
por esse momento, pois nos gerou a sensação de que a luta está avançando.
Entretanto, um dos desafios que foi preciso enfrentar para concretizar a perícia foi a
manifestação contrária da Funai, que utilizou a pandemia como argumento para não
realização da mesma, havendo ainda paralisado o levantamento fundiário que deveria
ter sido finalizado em 2019.
Outra questão foi a dificuldade de arrecadar dinheiro para garantir o deslocamento de todo
o povo para o local da perícia, a alimentação e os itens de higiene necessários para proteção
contra a Covid-19, como álcool e máscaras. Por meio da Comissão e do CIMI foi possível
alcançar uma arrecadação para cobrir esses gastos, mesmo que à distância. Foram mais
de seis mil reais que a justiça brasileira não forneceu, nem a Funai deu suporte. Assim,
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sem a Comissão e nossa auto-organização indígena, não teríamos conseguido nem mesmo
participar da perícia. Foi também uma pessoa da Comissão que esteve conosco fazendo os
registros fotográficos e audiovisuais enquanto nos dedicamos a responder às perguntas do
perito, ajudando a registrar essa memória da nossa luta.
Finalmente, diante do cenário caótico de pandemia e com a população Ãwa imunizada com
a primeira e a segunda doses da vacina, a perícia antropológica começou no dia 15 de julho.
Esta etapa do processo de demarcação foi desafiadora, pois pela primeira vez tivemos que
reviver o passado do povo com a ausência de nosso avô Tutawa. Juntos com a nossa mãe
Kawkamy tivemos novamente que reviver emoções de tristeza, dor, perda e sentir a injustiça
que marca a nossa vida até hoje, que vem desde o século XVIII e que culminou com a nossa
resistência ao homem branco no ano de 1973.
Mesmo com todo esse sofrimento e a resistência do nosso povo Ãwa, não parávamos de
usar a palavra Namagaw, que quer dizer: “bom”, “estar tudo bom” ou “bem”. Pois temos
esperança de que retornaremos para a nossa terra ancestral.
Por fim, a grande importância que a realização da perícia em meio à pandemia teve para
nós, Ãwa, foi que nos sentimos mais cuidadas/os, esperançosas/os e fortalecidas/os. Desde
a captura, a pandemia tem sido um dos piores momentos do nosso cativeiro, e a perícia foi
algo que fez, por instantes, com que nos sentíssemos próximos ao ar da liberdade, da saúde
e da vida. A melhor forma de nos protegermos contra a Covid-19 até agora foi continuar
lutando por Taego. Não é possível pensar na prevenção, tratamento e promoção de saúde
no contexto indígena separadamente dos territórios.
É preciso explicar que, com a paralisação da Funai, o processo de demarcação cessou, e foi
ainda colocado em mais risco mediante a tramitação do Projeto de Lei 49010 e o Marco
Temporal. Trata-se de projeto de lei que inviabiliza processos de demarcações, tira da Funai a
autonomia para realizar novas demarcações, assim como revê as terras indígenas já demarcadas.
Os interesses por trás desse projeto são os da bancada ruralista,11 que obteve apoio político
no governo atual. Vale lembrar que, durante sua campanha eleitoral, o presidente Jair
Messias Bolsonaro anunciou publicamente ser contra os processos de demarcação.
O Marco Temporal faz parte do PL 490, sendo um projeto de lei guarda-chuva que engloba
os interesses daqueles que desde a violenta chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500
desejam ocupar as terras indígenas. A tese do Marco Temporal é que os indígenas que não
estiveram em suas terras no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição
brasileira, não terão direito de reivindicar suas terras ancestrais.
Sabemos que nossa história não começou no dia 5 de outubro de 1988. Nós, indígenas,
ocupávamos todo o território brasileiro, e o direito aos processos de demarcações foi
conquistado através do movimento indígena. Assim, temos legitimidade, pela Constituição,
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de retomar, perante a justiça brasileira, o que nos foi roubado. Para enfrentar estes projetos
de lei que atacam o nosso bem viver de forma direta, os povos indígenas do Brasil têm se
reunido na cidade de Brasília solicitando ao Supremo Tribunal Federal (STF) um olhar
humano para nossos direitos e que votem “não” à tese do Marco Temporal.
Para nosso povo Ãwa, tal situação tem causado intenso sofrimento, o que revela, na
defesa dos direitos humanos, o lugar central do território na garantia da saúde dos povos
indígenas. A Comissão Memória de Tutawa, junto a apoiadores da causa, tem trabalhado
arduamente em busca da conclusão do processo de demarcação, criando novas formas de
divulgação das violências sofridas contra o nosso povo. Um exemplo disso é o blog “Nossa
terra, nosso chão! Povo indígena Avá-Canoeiro”12 que busca dar visibilidade à causa Ãwa.
Outra função principal do blog é ser uma forma de contato contínuo com pessoas e
organizações interessadas em nossa causa que queiram nos ajudar.
Dessa forma, na página estão disponibilizadas informações sobre como é possível nos
apoiar financeiramente. A arrecadação financeira é fundamental para a associação
continuar se organizando, participando de reuniões, se estruturando materialmente,
produzindo materiais de divulgação e denúncia. Certamente, por meio disso, temos
conseguido ampliar o nosso processo de visibilidade.13
Durante a pandemia ficou mais evidente para nós que, na relação com a Comissão, quando
nossos direitos são violados ou somos violentados, não podemos nos calar. A visibilidade
é um caminho central indígena na busca pelo território, pela justiça, pela demarcação,
e até mesmo pela nossa própria sobrevivência. Não é natural e nem mesmo normal que
sejamos maltratados e negligenciados, por isso, é a memória dos ensinamentos e do afeto
de Tutawa que cada vez segue firme em cada ação da Associação do Povo Ãwa (APÃWA)
hoje. Nossa maior memória tem sido a nossa luta e nossa tomada de consciência cada vez
mais profunda para continuar resistindo e existindo.
A história do nosso povo traz muitas questões sobre como a terra e o território são direitos, não
apenas constitucionais, mas vitais. Sem o território, nós, povos indígenas, não vivemos bem e
nem temos saúde. Para os não indígenas, a terra é apenas um pedaço de chão e não possui esse
valor simbólico e espiritual, por isso, ainda hoje os artigos 231 e 232 da Constituição Federal
são tão banalizados e ameaçados, e muitas vezes não acontecem na prática. Então, nossa história
nos traz muita dor, mas também pode ser um ensinamento para os não indígenas sobre o valor
da memória e da ancestralidade, sobre o direito humano que é a terra e que é a floresta, onde
cabem diferentes tipos de humanidade, com a natureza preservada e as memórias vivas.

6 • Considerações finais
Este ensaio condensa um relato de uma contadora de histórias do povo Ãwa, filha de
Kawmaky e neta de Tutawa, articuladora da luta pela demarcação da Terra Indígena Taego
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Ãwa, juntamente a outras lideranças, como o cacique Wapoxire. Trago memórias que não
são apenas minhas, mas do meu povo, são memórias da resistência contra o colonizador.
Fomos capturados em 1973 durante a ditadura militar, sofrendo graves prejuízos sociais,
vitais e espirituais até hoje. A única maneira de o Estado brasileiro compensar o nosso povo é
reparar os danos causados por esse trauma e garantir a demarcação da terra e a possibilidade
de vivermos segundo nossos costumes e forma tradicional de organização sociocultural,
conforme previsto nos artigos 231 e 232 da Constituição.
Na pandemia do novo coronavírus, a demanda de demarcação se tornou mais intensa, e a
ausência do território tem cada vez mais gerado um sofrimento muito forte, que deve ser
um sinal de alerta para as autoridades e indigenistas sobre as ameaças ao bem viver dos Ãwa.
As dificuldades que temos enfrentado são constrangimentos contra a nossa existência, mas
temos a marca forte de encontrar motivo de alegria em nossa resistência mais dura.
A demarcação de terras e o bem viver dos povos indígenas são o centro de toda a vida étnicocultural, mas a paralisia da Funai durante a pandemia é um indício da invisibilização da
condição indígena. Mesmo no contexto da defesa dos direitos humanos, ainda é possível
identificar uma concepção de quem é ou não é humano por parte da sociedade não indígena,
elitista e eurocêntrica, que coloca meu povo até hoje em posição de marginalidade.
Na Comissão, contudo, aos poucos fortalecemos nosso desejo de seguir em frente com nossa
luta, junto aos apoiadores da nossa causa, que contribuem com projetos de visibilidade,
arrecadações e articulação política, ajudando nosso povo a se sentir parte da sociedade, isto
é, a se sentir como pessoas e que a nossa causa é legítima.
A perícia antropológica de julho de 2021 foi um passo decisivo no processo de demarcação
da terra, e foi possível graças a essa rede da Comissão Memória de Tutawa. A defesa do nosso
território é a defesa da natureza, do meio ambiente e de toda a terra-mãe, e por isso deve ser
uma luta de todos nós, Ãwa, e os não indígenas.
Nessa perspectiva, se faz necessário que os ministros do STF sejam a favor do direito à
vida dos povos indígenas, votando “não” contra a tese do Marco Temporal e garantindo
a sobrevivência dos poucos povos indígenas que ainda restam no Brasil. Assegurando que
este país seja justo com aqueles que tiveram suas terras roubadas e a cultura alterada com
o pensamento colonialista que devastou a existência de vários povos que aqui habitavam.
Por todo esse contexto histórico, que afetou diretamente meu povo dos tempos dos acampamentos
na Mata Azul e Capão de Areia até hoje, acredito que a memória que registro neste texto é muito
importante para trazer o olhar indígena para os direitos humanos, pois aborda uma necessidade
humana, invisível em meio à pandemia, por não ser considerada uma demanda legítima humana.
Nós, Ãwa, ao lutarmos pela nossa visibilidade e pelo nosso território, estamos lutando, no fim
das contas, por sermos reconhecidos como seres humanos pelo Estado brasileiro.
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Sem o território não conseguimos nos cuidar e nem nos proteger de qualquer
ameaça contra a nossa existência, pois nós, Ãwa, somos Taego e enquanto ela estiver
desprotegida, nós estaremos também. Assim, o olhar indígena do nosso povo para os
direitos humanos resgata a humanidade para além do ser humano, abarcando tudo o
que nos faz ser quem somos: a Memória de Tutawa.
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EQUIDADE AMBIENTAL
E JUSTIÇA RACIAL
Luis Gilberto Murillo e Marcela Angel Lalinde
• Soluções Climáticas Naturais na Amazônia •
e o Cinturão Natural Negro/Afrodescendente das Américas

RESUMO
Os povos afrodescendentes das Américas são desproporcionalmente afetados pela
sobreposição de crises como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a
degradação ecológica, a pandemia de Covid-19, a crise de saúde pública, a extrema
desigualdade socioeconômica, o racismo estrutural e o aumento da violência contra
lideranças sociais. Ainda que as comunidades do Cinturão Natural Negro/Afrodescendente
das Américas (CiNAA) tenham papel central na resposta integrada a essas crises, e apesar
da grande riqueza de experiências e boas práticas em âmbito local e nacional, não se têm
dado suficiente preponderância ao papel fundamental que desempenham na transição
socioecológica planetária necessária para superar as crises climáticas e de biodiversidade.
Este artigo, entre outros pontos, debate a importância dessas comunidades na implementação
do conjunto de Soluções Climáticas Naturais na região e em âmbito global nos territórios
que se enquadram conceitualmente neste cinturão.

PALAVRAS-CHAVE
Soluções Climáticas Naturais | Equidade ambiental | Justiça racial | Comunidades afrodescendentes
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A humanidade enfrenta desafios de grande magnitude e interligados, como as mudanças
climáticas, a perda de biodiversidade, a degradação ecológica, a pandemia de Covid-19, a
crise de saúde pública, a extrema desigualdade socioeconômica, o racismo estrutural e o
aumento da violência contra lideranças sociais,1 entre outros. Os povos afrodescendentes das
Américas são desproporcionalmente afetados pela sobreposição destas crises e, ao mesmo
tempo, estão no centro de sua solução.
A região da América Latina e do Caribe possui características privilegiadas para responder a
esses desafios por meio de Soluções Climáticas e Comunitárias Naturais2 para a mitigação
e adaptação às mudanças climáticas em um marco de transformação e desenvolvimento
sustentável, conservação ambiental, gestão de riscos e resiliência. Por um lado, 42% das
emissões na América Latina e no Caribe correspondem à agricultura, silvicultura e outras
formas de uso da terra (AFOLU, na sigla em inglês).3 Por outro lado, a região conta com
um grande patrimônio natural. Com apenas 16% da superfície terrestre do planeta, possui
50% da biodiversidade mundial, 23% da cobertura florestal e 30% da água. A intersecção
desses fenômenos representa uma das maiores oportunidades para promover uma mudança
com baixa emissão de carbono e o desenvolvimento sustentável na região.
No entanto, a riqueza natural da América Latina e do Caribe está sob fortes pressões.
Estima-se que existam duzentos milhões de hectares de áreas degradadas na região e que
a área florestal diminuiu de 51% do território em 1990, para 46,4% em 2015. Isto possui
sérias implicações para a conservação da biodiversidade e de ecossistemas estratégicos, para
os esforços de mitigação de mudanças climáticas e para justiça ambiental e racial, uma vez
que grande parte das riquezas naturais da região se encontra em território de comunidades
afrodescendentes. As comunidades étnicas, indígenas e afrodescendentes, têm mais de
quatrocentos milhões de hectares que contêm cerca de 40% das florestas da região.4 No
caso colombiano, esse percentual chega a 50%.5 Estas florestas contêm 30% do carbono
armazenado nas florestas da América Latina e do Caribe (34 bilhões de toneladas métricas
de carbono) e 14% do carbono armazenado nas florestas tropicais em todo o mundo.
Atualmente, 135 milhões de hectares não estão legalmente cobertos por direitos coletivos
de propriedade ou de usufruto das comunidades e os progressos na titulação são lentos
e insuficientes. Nos últimos trinta anos, apenas oito milhões de hectares foram titulados
a povos afrodescendentes, dos 30 a 40 hectares estimados como passíveis de titulação
entre Colômbia, Brasil, Equador, Nicarágua e Honduras. Ademais, os efeitos da mudança
climática representam uma grande ameaça para a população afrodescendente das Américas
e agravam as condições de vulnerabilidade, o risco e a exposição a desastres naturais, a
perpetuação da pobreza extrema e as condições de desigualdade socioambiental.
Os eventos climáticos extremos impactaram substancialmente essas comunidades na última
década. Esta situação é ilustrada pelos impactos dos furacões Katrina, Harvey, Sandy, Irma,
Maria e recentemente Laura, que afetaram desproporcionalmente a população afrodescendente
do Caribe e dos Estados Unidos. Da mesma forma, na América Latina e no Caribe, os recentes
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furacões Iota e Eta impactaram as comunidades costeiras do Caribe, incluindo Colômbia,
Honduras e Nicarágua, com um efeito devastador sobre os povos afrodescendentes. Somam-se
a isso as mudanças continuadas de temperatura e nas precipitações, que terão consequências
negativas permanentes nos territórios dessas comunidades e cujos efeitos não foram
suficientemente estudados a partir de um paradigma da justiça ambiental e racial.
Os impactos desproporcionais nessas comunidades não são uma coincidência.6 Os primeiros
africanos escravizados chegaram à América no final do século XV como resultado do infame
tráfico de escravos. De acordo com o padrão populacional associado ao cimarronaje e aos
palenques,7 estas comunidades se localizavam em áreas de grande oferta natural buscando isolarse do mundo colonial e utilizando ecossistemas naturais como mecanismo de proteção, mas eram
altamente conectadas entre si. Posteriormente, a estrutura hierarquicamente racializada levou a
que elas ficassem fora da tomada de decisão em um quadro de invisibilidade que permanece,
dada a prevalência do racismo estrutural que continua a afetar a região. No entanto, estas mesmas
condições de isolamento levaram essas comunidades a desenvolver modelos únicos de adaptação
aos seus ambientes naturais que acarretam a conservação do patrimônio natural.
Essa condição de exclusão histórica se constata atualmente na exposição desproporcional a
riscos e ameaças ambientais, e no acesso desigual à tomada de decisões relacionadas à proteção
e conservação dos recursos naturais. Estes fatores criaram condições de enorme injustiça
ambiental e racial para a população negra/afrodescendente no hemisfério ocidental. Embora
tenham ocorrido avanços importantes no reconhecimento do papel das comunidades locais
na conservação de ecossistemas estratégicos,8 é importante ressaltar que a contribuição das
comunidades afrodescendentes continua a ser sistematicamente ignorada. Por exemplo, nas
discussões sobre a Amazônia, pouco ou nada é mencionado sobre as comunidades quilombolas
do Brasil, se desconhecendo que mais ou menos 80% da população da Amazônia brasileira é
afrodescendente.9 Da mesma forma, a população Maroon10 no Suriname e na Guiana, e os grupos
afrodescendentes colombianos que habitam este importante bioma, também são desconhecidos.
Um fenômeno semelhante ocorre quando se trata de questões relacionadas aos ecossistemas
marinhos e costeiros, especialmente no Caribe, nas Bahamas e no sul dos Estados Unidos.
Ainda que as comunidades do que denominamos Cinturão Natural Negro/Afrodescendente
das Américas (CiNAA) tenham papel central na resposta integrada às crises de mudança
climática e perda de biodiversidade, desigualdade e exclusão socioeconômica, tráfico de drogas,
migração e violência estrutural, entre outras, e apesar da grande riqueza de experiências e boas
práticas em âmbito local e nacional, não se têm dado suficiente preponderância às comunidades
afrodescendentes e ao papel fundamental que desempenham na transição socioecológica planetária
necessária para superar as crises climáticas e de biodiversidade. Por isso, é necessário começar a
documentar as condições geográficas, ecológicas e de importância estratégica ambiental, bem
como os valores culturais, os modelos de governança e as contribuições históricas para a gestão
ambiental. Além do mais, deve ser ressaltada a importância das comunidades afrodescendentes
na implementação do conjunto de Soluções Climáticas Naturais na região e em âmbito global
nos territórios que se enquadram conceitualmente neste cinturão.
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Este conceito geográfico está baseado em características socioecológicas, linguísticas e culturais
em âmbito hemisférico. Dada sua escala, implica que não há solução climática efetiva sem a
contribuição do patrimônio natural das comunidades afrodescendentes da América Latina
e do Caribe. No entanto, o que acontece com essas comunidades é paradoxal. Por um lado,
possuem uma enorme riqueza natural que presta serviços ambientais de valor inestimável para a
humanidade e, por outro, vivem em meio a condições precárias e com alto grau de necessidades
básicas não atendidas. Para superar estas condições, novos paradigmas são necessários a
partir de uma visão do Sul Global que reflita os desafios enfrentados pelas comunidades que
enfrentam desafios semelhantes. Em particular, levando em consideração que o surgimento
e a evolução do movimento ambiental e conservacionista11 foram fundados sob relações de
poder que tornaram invisíveis e excluídas as populações indígenas e afrodescendentes em toda
a América Latina, Caribe e Estados Unidos, o novo paradigma deveria ter como eixos centrais
a inclusão racial e social, o multiculturalismo e a justiça pluriversal.12
No caminho para corrigir esses desequilíbrios históricos e suas consequências contemporâneas,
é necessário identificar atores-chave, conectá-los regionalmente, gerar trocas, abrir espaços de
escuta em centros de poder regional e global e criar plataformas para amplificar as vozes de líderes
climáticos e ambientais afrodescendentes. Isto requer o fortalecimento das redes existentes, bem
como a formação de novas redes e pontos para troca de experiências e advocacy conjunto para
ampliar a voz, a incidência e a participação dessas comunidades nos cenários internacional,
regional e local, onde são tomadas as decisões climáticas e ambientais que as afetam diretamente.
Além disso, estas ações devem ser potencializadas por desenvolvimentos tecnológicos criados
conjuntamente com as comunidades afrodescendentes locais para a coleta e geração de dados
e de evidências científicas. Neste sentido, é necessário implementar um enfoque diferencial e
de justiça racial e ambiental na geração de dados e na análise dos impactos e contribuições
ambientais dessas comunidades desde uma perspectiva sub-regional, regional e hemisférica,13 ao
mesmo tempo em que se desenvolvam tecnologias de ponta que permitam fortalecer a eficácia
da gestão ambiental e a autonomia destas comunidades na gestão de seus territórios.
Neste contexto, a justiça racial está intimamente ligada à justiça ambiental, sendo categorias
indivisíveis. No entanto, ainda existem questões conceituais, instrumentais e empíricas que
convidam a dar maior enfoque teórico e prático à dimensão da justiça racial e da equidade
ambiental desde a perspectiva das comunidades que vivem o dia a dia das grandes desigualdades
sócio/espaciais que caracterizam o hemisfério ocidental. Esse nexo crucial, mas pouco
estudado, é exacerbado pela falta de uma agenda sistemática de pesquisa crítica em torno das
relações entre o bem-estar das comunidades negras/afrodescendentes em escala hemisférica e
o planejamento urbano e ambiental, as ações climáticas e de conservação ambiental.
Na última COP26 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, realizada
em Glasgow, um destacado grupo de líderes e inovadores comunitários da região, em colaboração
com a Iniciativa de Soluções Ambientais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT,
na sigla em inglês), lançaram o Fórum Inter-afro-americano sobre Mudanças Climáticas (Foro
Inter-Afroamericano de Cambio Climático). Este Fórum visa promover respostas eficazes às
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lacunas na pesquisa participativa, implementação de ações no terreno e advocacy de alto impacto,
em um quadro colaborativo a partir de uma visão do Sul Global. Da mesma forma, o Fórum
busca empoderar as comunidades afrodescendentes por meio da criação e fortalecimento de uma
rede de lideranças afrodescendentes em nível hemisférico, da sistematização de lições aprendidas
e boas práticas e da análise e produção de informação com foco na justiça ambiental e racial.
Nos próximos anos, e com o apoio da Iniciativa de Soluções Ambientais do MIT, bem como
de universidades e centros de pesquisa no Sul Global, o Fórum estará focado na criação de uma
agenda de pesquisa colaborativa para promover a criação conjunta de informações, inovação
comunitária e advocacy de alto impacto que apoiem a implementação de Soluções Climáticas
e Comunitárias Naturais como estratégias de transformação e construção de equidade, paz e
bem-estar no Cinturão Natural Afrodescendente das Américas (CiNAA) e na Amazônia.
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• O advocacy e o papel dos financiadores de projetos filantrópicos •

RESUMO
A nova Lei de Migração de 2017 foi uma conquista histórica para o Brasil. Essa vitória é
resultado de anos de advocacy praticado pelos mais diversos agentes da sociedade civil
brasileira. O caminho não foi fácil, mas o destino valeu a pena. Ao passo que as atividades
filantrópicas visam à construção cotidiana de um futuro melhor, a prática de advocacy
manifesta-se como o alicerce evidente para alcançar mudanças duradouras. O presente artigo
compartilha as lições aprendidas a partir do apoio à parceria firmada entre a Missão Paz e a
Conectas para a aprovação da lei, bem como descreve o papel dos financiadores em ir além
dos investimentos para liberar de fato o potencial da ação colaborativa.

PALAVRAS-CHAVE
Advocacy | Filantropia | Lei migratória brasileira
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Ao longo da história moderna, as organizações da sociedade civil (OSC) demonstraram
que o advocacy1 é um dos meios mais eficazes para transformar sistemas, atitudes e
comportamentos estruturais dominantes. Isso porque o advocacy vai direto ao ponto em
que mudanças significativas acontecem: nas políticas e leis que regem a maneira como
vivemos, trabalhamos e fazemos negócios.
Nunca este trabalho foi tão importante ou urgente. Em um mundo onde prevalecem
a polarização ideológica, as restrições fiscais e a disfunção social, o papel das OSCs na
luta por justiça e igualdade demonstra-se mais essencial do que nunca. Os financiadores
de projetos filantrópicos também precisarão fazer a sua parte por meio da concessão
vital de recursos e do apoio ao fortalecimento das capacidades de operação, visto que,
na atual conjuntura, os governos estão combatendo incêndios em várias frentes na
esteira da pandemia de Covid-19.
Enquanto interesses conflitantes lutam para serem ouvidos, as OSCs podem aproveitar
o ensejo para fortalecer as democracias. Além de promover uma maior transparência das
políticas públicas e das deliberações legislativas, as organizações assumem a dianteira das
demandas sociais por justiça e permeiam a atuação do Estado para a defesa e a ampliação
de nossos direitos. Muito além de apenas impulsionar mudanças em políticas públicas, o
advocacy muda o próprio sistema de democracia ao expandir a participação e a representação
de grupos que geralmente são excluídos do processo de tomada de decisões políticas.
Ao longo da última década, muitas OSCs sentiram a necessidade de refinar suas teorias
sobre mudança e a forma como operam. Elas acabaram encontrando no advocacy uma
estratégia mais eficaz para conseguir mudar sistemas: ir até a raiz dos problemas em vez
de tratar apenas os sintomas. As entidades filantrópicas financiadoras estão cada vez mais
conscientes da importância do advocacy e da oportunidade de transformar esse apoio
em ação, fortalecendo as vozes do eleitorado que mais desesperadamente precisam de
mudanças nas políticas governamentais, econômicas e sociais.

1 • As duras conquistas do advocacy são um esforço colaborativo
Os projetos filantrópicos e as OSCs que são financiadas por eles representam um
contraponto fundamental aos lobistas corporativos. Em todo o mundo, os lobistas
ultrapassaram em muito as ONGs, em quantidade e gastos, para incluir as suas questões
nas agendas políticas. Apesar desse desequilíbrio significante de recursos, as ações de
advocacy estão rendendo frutos ao redor do globo. A Comissão Europeia comprometeuse recentemente a apresentar uma legislação sobre a auditoria obrigatória em matéria
de direitos humanos e do meio ambiente (mHRDD, na sigla em inglês) após anos
de pressão das OSCs. Nos Estados Unidos, estamos vendo ideias ditas antes radicais
entrarem em cena na política mainstream com a apresentação das propostas econômicas
do Green New Deal (Novo acordo verde).2
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No Brasil, a nova Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) aprovada em 2017 representa
um exemplo convincente de advocacy coletivo. Fortes alianças entre diferentes setores
sociais, ao lado do poder de mobilização da sociedade civil, levaram a uma conquista
histórica que finalmente oferece às comunidades migrantes marginalizadas uma chance
de alcançar status documentado no país.
O longo processo de construção e aprovação da nova lei brasileira de migração é descrito
em uma publicação promovida pela Conectas3 e pela Missão Paz,4 ambas ONGs com
sede em São Paulo, intitulada Estrangeiro, nunca mais! Migrante como sujeito de direito
e a importância do advocacy pela nova Lei de Migração brasileira.5 Com o apoio da
Fundação Laudes, o texto apresenta uma revisão abrangente das estratégias de advocacy
desenvolvidas por OSCs brasileiras, com o objetivo de servir como fonte de inspiração
e aprendizagem para outras organizações que trabalham com incidência política em
matéria de migração e questões de direitos humanos em geral.
As descobertas compartilhadas na publicação mostram, principalmente, que ações ativas e
estruturadas de advocacy de fato têm a capacidade de influenciar a criação de leis baseadas
nos direitos humanos e podem, em última instância, assegurar a aprovação de uma legislação
que garanta esses direitos. Evidentemente, essas conquistas não são fáceis. Por envolver a
participação em processos legislativos complexos, o advocacy implica em um esforço que
consome muito tempo e recursos. Construir relacionamentos e alianças sólidos, desenvolver
estratégias e abordagens específicas para diferentes partes interessadas, antecipar problemas
e elaborar um bom plano de comunicação são fatores que aumentam as chances de um
eventual sucesso. Igualmente importante é compreender as “regras do jogo”, isto é, como
funcionam a burocracia estatal e o poder legislativo, como as propostas de lei tramitam e
como é a dinâmica das autoridades públicas e dos líderes de órgãos governamentais.
As OSCs estão bem situadas para instruir os principais tomadores de decisão e defender as
partes interessadas que podem não ter acesso ao processo de formulação de políticas. Em
muitos casos, as organizações são dirigidas ou envolvem de modo ativo as comunidades
diretamente afetadas pelas leis cuja alteração é pleiteada. Ao contrário de burocratas ou
políticos, tais comunidades monitoram de perto, analisam criteriosamente e trabalham
nas mesmas questões por muitos anos. Na verdade, os formuladores de políticas baseiamse frequentemente na capacidade técnica e no conhecimento acadêmico da sociedade civil
para redigir emendas, aprimorar textos jurídicos e desenvolver argumentos plausíveis e
viáveis para defender seus pontos de vista.
O profundo conhecimento prático e histórico da questão migratória conferiu legitimidade
e credibilidade às negociações com os tomadores de decisão no Brasil. A participação de
organizações de natureza comunitária, como a Missão Paz, com sua ampla experiência no
fornecimento de apoio direto a migrantes desde 1939, fez com que elas influenciassem as opiniões
por meio do compartilhamento de exemplos convincentes da vida real sobre as dificuldades
que as comunidades de migrantes enfrentam. Tudo isso foi combinado com a capacidade de
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mobilização da Conectas e sua vasta experiência em influenciar o Congresso Nacional. Juntas,
elas formaram uma coalizão formidável com outras organizações neste espaço.
O desenvolvimento de um novo marco legal para os migrantes é a prova de que as
melhores políticas públicas são construídas de forma participativa, com o envolvimento
de legisladores e de representantes da sociedade civil. Se essa participação social não for
valorizada, acabamos tendo de conviver com políticas públicas ineficientes ou até mesmo
situações trágicas, conforme afirma Marcel Gomes, diretor da Repórter Brasil.6
A conquista da lei de migração proporciona várias lições em prol de uma prática de
advocacy bem-sucedida:
I - Usufrua do poder das comunicações

Contar uma história de forma poderosa e basear-se em provas precisas são fatores que
permitem que as OSCs gerem pressão popular em torno de uma questão, especialmente
por meio do uso eficaz da mídia. Entretanto, a máquina de publicidade precisa ser
usada com inteligência e cautela de modo que a pressão pública não inviabilize
as negociações com as partes interessadas. Uma boa estratégia de comunicação é
fundamental para manter esse equilíbrio delicado.
II - Negocie com flexibilidade

Mapear os parlamentares aliados (e opositores) é outro passo essencial caso as OSCs desejem
influenciar seus pares em momentos importantes e desenvolver contra-argumentos para
defender suas posições. Embora pontos de vista opostos angariem mais atenção, na verdade,
devido à complexidade do processo legislativo, o advocacy é sempre canalizado na direção
do consenso e exige uma negociação com objetivos claros, mas também com flexibilidade.
III - Construa redes confiáveis e colaborativas

Na luta por uma lei migratória mais justa no Brasil, as OSCs otimizaram todas as
oportunidades para promover ações de advocacy nos espaços de diálogo público existentes,
tais como conselhos, comitês, reuniões e audiências, ao mesmo tempo em que construíram
os seus próprios espaços por meio de seminários, eventos, debates e conferências.
Em virtude da diversa gama de pontos potenciais para engajamento no Estado e na
sociedade, o advocacy precisa ser um esforço colaborativo. A chamada para a mudança
deve ser proferida em voz alta, com um tom convincente, e partir de todos os cantos.
A lei migratória brasileira foi conquistada por um grupo de organizações que estabeleceu
um elo de confiança e uma rede de apoio baseada em expertises e áreas de atuação que se
complementavam. Tais alianças são fundamentais para manter a energia em longo prazo.
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O aprendizado adquirido a partir do estudo de caso brasileiro mostra que o advocacy é
um processo multifacetado e feito “com a mão na massa”, ou seja, na prática, com testes,
aprendizagem e adaptações. É importante ter princípios e objetivos claros, saber aonde se
quer chegar, negociar incansavelmente e trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Ainda,
é necessário estar preparado para elementos que surgem de formas surpreendentes – como
a apropriação de questões por grupos de interesse opostos7 – e entender como interpretar e
“jogar” o xadrez político com o uso de elementos institucionais e pessoais. Tudo isso deve
ser feito em parceria com outras organizações e partes interessadas comprometidas.

2 • Melhorando o papel dos financiadores de projetos
filantrópicos
A sociedade civil acumulou muito aprendizado, o que tornou as OSCs, os movimentos sociais,
as organizações de trabalhadores e de acadêmicos, entre outros, fortes aliados na formulação
de leis e políticas públicas. Organizações filantrópicas, como a Humanity United, a Fundação
Laudes, a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller, constituem uma parte essencial desse
quadro e estão adquirindo novos aprendizados constantemente. Apoiar as ações de advocacy
em diferentes partes do mundo e em setores como moda, finanças e ambiente construído
concede à Fundação Laudes e a seus parceiros oportunidades valiosas para observar, mensurar
e refletir sobre o papel das entidades filantrópicas no processo de advocacy.
O que essas experiências nos contam sobre a melhor forma de as entidades filantrópicas
desempenharem seu papel de coadjuvantes?
Em primeiro lugar, é essencial aceitar que o advocacy não é uma jornada fácil e tranquila
para promover mudanças. Entender o cenário das políticas e como e por que o advocacy
pode ajudar uma organização filantrópica a cumprir sua missão deve ser um aspecto
fundamental de qualquer estratégia de financiamento. A escolha de uma abordagem para
as ações de advocacy também é importante. Uma pergunta-chave a se fazer é: a estratégia
é fundamentada em reunir as principais partes interessadas, dar suporte às outras partes,
realizar pesquisas, conduzir práticas diretas de advocacy ou em uma combinação de táticas?
Alinhar a estratégia e a organização por trás das metas é a chave para passar por processos
complexos de advocacy e de mudança sistêmica.
Contudo, mesmo com uma estratégia clara e pragmática para atingir uma meta desejada, os
marcos e a mensuração do sucesso precisam ser flexíveis. As metas de advocacy são geralmente
de longo prazo, mas o progresso é gradativo e desigual. Contratempos são esperados na
jornada, uma vez que é impossível controlar o contexto político, social e econômico. Os
processos de formulação de políticas são por si só complexos, com diversos pontos de impacto
potencial ao longo do caminho. Todas as estratégias de financiamento devem ser ajustáveis. As
entidades filantrópicas precisam mostrar confiança nas organizações parceiras, pois as táticas, e
até mesmo os objetivos, podem mudar a depender das oportunidades e desafios que surgirem.
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Embora seja fácil mensurar o valor em cifrões que as entidades filantrópicas agregam ao
processo de advocacy, elas podem oferecer muito mais do que apoio financeiro direto.
Disponibilizar capacitação e assistência técnica no âmbito de advocacy e apresentar os
beneficiários por meio de comunicações oficiais correspondem a formas autênticas de
agregar valor. As entidades filantrópicas também têm acesso a conhecimentos e recursos
que podem dar suporte a serviços específicos, como análise de políticas, constituição de
provas, serviços jurídicos e ajuda para construir narrativas públicas que corroborem as
posições dos parceiros nas discussões de políticas.8
As entidades filantrópicas também podem desempenhar um papel para a construção de
redes, cultivando alianças e reunindo todos os envolvidos. Tal exposição pode ajudar os
beneficiários a construir coalizões e credibilidade em parceria com líderes dos setores
público e privado, o que, por sua vez, aumenta sua influência, a eficácia das ações de
advocacy e as oportunidades de arrecadar recursos. A hipótese de várias organizações de
diferentes movimentos visarem, em conjunto, a um objetivo comum pode ser muito mais
eficaz do que metas divergentes ou opostas que levam a diferentes direções. A partir desse
contexto, emergem um debate saudável e táticas diferentes para a estratégia de advocacy.
Os financiadores de projetos filantrópicos podem estimular o diálogo construtivo e a
colaboração entre organizações de advocacy e grupos de apoio, bem como atividades
conjuntas a fim de minimizar a concorrência por recursos. Essas ações tendem a ser mais
eficazes quando feitas por meio da construção de relacionamentos e do estabelecimento
de redes, em substituição à concessão de financiamentos obrigatórios.
Por fim, é de suma importância expandir a capacidade das organizações de advocacy e
confiar que elas estão melhor situadas para saber onde os recursos precisam ser alocados de
forma a elevar sua eficiência. Modelos de financiamento multianual e irrestrito possibilitam
que as OSCs expandam seus conhecimentos e desenvolvam sua capacidade de advocacy em
etapas gradativas, enquanto se adaptam às mudanças ao longo do percurso. Sem dúvidas,
em determinadas situações, pode ser preferível apoiar as ações de advocacy por meio de
financiamento a uma atividade específica, como a produção de um relatório sobre certa
questão política. Nesses casos, tanto os parceiros quanto os financiadores precisam ser claros
quanto ao compromisso, além de terem um plano de emergência em vigor.
Em última análise, o apoio ao advocacy pode incluir múltiplos elementos, a depender
do horizonte de tempo, da geografia ou do contexto social e político. Além disso, a
complexidade de mudar uma política significa que nem sempre as conquistas podem se
beneficiar facilmente de uma aliança, movimento estratégico ou momento específico.
Então, como mensurar o sucesso? Isso está embasado apenas em uma emenda de uma política
ou de uma lei ou inclui uma esfera de influência mais ampla, como mudanças no discurso,
uso de resultados de pesquisa por tomadores de decisão e responsabilidade de objetivos de
políticas compartilhada entre diferentes partes interessadas? E o que acontece quando uma
lei ou política de fato é alterada? Estamos aprendendo mais sobre isso com nossos parceiros à
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medida que avançamos. O que já está evidente é que os financiadores precisam permanecer ao
lado das OSCs em longo prazo para apoiar o monitoramento, a implementação e o emprego
efetivo da legislação para proporcionar mudanças em cenários do mundo real.

3 • Conclusão
A prática de advocacy e seu processo de apoio são complexos. Não existe um manual sobre
como isso deve ser conduzido. Todavia, há lições e pontos de atenção que podem ajudar as
OSCs e as entidades filantrópicas a avançar conjuntamente em seus objetivos de advocacy.
A experiência de várias instituições filantrópicas, incluindo a da Fundação Laudes, demonstra
que manter relacionamentos contínuos, abertos e baseados na confiança com parceiros pode
ajudar a alinhar as expectativas desde o início, bem como a incentivar os parceiros a criar
ambições realistas, de modo que isso reflita o ambiente em que operam. Na Fundação Laudes,
continuamos a aprimorar e desenvolver nossa abordagem por meio de conversas regulares com
nossos parceiros, individualmente e em grupos, durante todo o ciclo de vida da concessão
de financiamentos. Também envolvemos e consultamos nossos parceiros em momentoschave das atividades da fundação, especialmente durante a elaboração de estratégias e
aprimoramento dos processos de financiamentos que afetam diretamente a parceria (tais
como monitoramento, avaliação e diretrizes de aprendizagem). Por exemplo, na Fundação
Laudes, desenvolvemos uma metodologia baseada em rubricas com o intuito de nos apoiar
para que, em colaboração com nossos parceiros, compreendamos nosso papel nas mudanças
sistêmicas em ambientes complexos.9 O sistema de rubricas tem nos ajudado a equilibrar a
dinâmica da desigualdade de poder nos processos de monitoramento e avaliação, promovendo
mais autenticidade, transparência e real aprendizado entre a Laudes e nossos parceiros.
Além disso, para que a experiência de concessão de financiamentos seja um processo
de aprendizagem, as entidades filantrópicas precisam criar um ambiente seguro em que
não somente os beneficiários sintam-se confortáveis em comunicar os desafios por eles
enfrentados, mas também as entidades filantrópicas possam se adaptar e compartilhar as
lições com seus pares. Em outras palavras, o apoio ao advocacy deve ser muito mais profundo
do que os bolsos dos financiadores de projetos filantrópicos.

• SUR 31 - v.18 n.31 • 149 - 157 | 2021

155

PRESSIONAR PARA MUDAR

NOTAS
1 • Advocacy pode ser definido como o ato de falar

de setembro de 2021, http://www.missaonspaz.

em nome de um indivíduo, grupo ou causa para,

org/home.

em seu favor, realizar uma mudança nas políticas

5 • Ebenézer Marcelo Marques de Oliveira e Cyntia

ou em práticas. Fonte: Reforma Laboral para Todos,

Sampaio, “Estrangeiro, nunca mais! Migrantes como

Página Inicial, s.d., acesso em 1º de setembro de

sujeito de direito e a importância do advocacy

2021, https://reformalaboralparatodos.mx/.

pela nova lei de migração brasileira.” Conectas,

2 • Para obter informações sobre a votação do

2020, acesso em 1º de setembro de 2021, https://

Parlamento Europeu que aprovou, em março de

www.conectas.org/wp-content/uploads/2021/03/

2021, por grande maioria, as novas leis da União

Estrangeiro-Nunca-Mais_Livro-Lei-de-Migracao1.pdf.

Europeia que obrigam as empresas a realizar uma

6 • Em entrevista realizada pela Fundação Laudes

auditoria ambiental e de direitos humanos, veja:

por e-mail em 5 de maio de 2021.

“MEPs: Companies must no longer cause harm

7 • Um exemplo relacionado à nova lei migratória

to people and planet with impunity,” Parlamento

brasileira é a apropriação simplista de temas

Europeu, 10 de março de 2021, acesso em 1º de

relacionados à migração por grupos políticos

setembro de 2021, https://www.europarl.europa.

xenófobos que se opõem à comunidade de

eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/

direitos humanos.

meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-

8 • A Fundação William e Flora Hewlett e a

people-and-planet-with-impunity. O compromisso

Fundação Ford são exemplos que investiram

inicial de aprovar a legislação foi feito em 2020

na construção de redes para possibilitar a

pelo Comissário Europeu da Justiça. “European

coordenação entre organizações por meio do

Commission promises mandatory due diligence

fornecimento de consultores especializados e

legislation in 2021”, Business & Human Rights

espaços para reunião. Loren McArthur, “Four

Resource Centre, 30 de abril de 2020, acesso em

Promising Practices for Philanthropies to Advance

1º de setembro de 2021, https://www.business-

Advocacy and Policy Change.” The Center for

humanrights.org/en/latest-news/european-

Effective Philanthropy, 30 de maio de 2019,

commission-promises-mandatory-due-diligence-

acesso em 1º de setembro de 2021, https://cep.

legislation-in-2021/.

org/four-promising-practices-for-philanthropies-

3 • Conectas Direitos Humanos, Página Inicial, s.d.,

to-advance-advocacy-and-policy-change/.

acesso em 1º de setembro de 2021, https://www.

9 • “Measurement and Learning Approach,” Laudes

conectas.org/.

Foundation, s.d., acesso em 1º de setembro de 2021,

4 • Missão Paz, Página Inicial, s.d., acesso em 1º

https://www.laudesfoundation.org/grants/rubrics.

156

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

MARGARIDA LUNETTA E ILAN VUDDAMALAY

PANORAMA INSTITUCIONAL

MARGARIDA LUNETTA – Brasil
Margarida Curti Lunetta trabalhou em diversos programas na esfera
da filantropia corporativa, abordando temas que abrangem desde
o desenvolvimento de comunidades rurais à economia circular
e direitos trabalhistas. Antes de ingressar na Fundação Laudes,
ela trabalhou no Instituto Ethos durante oito anos, fornecendo
suporte a empresas de diversos setores para o desenvolvimento
de estratégias e metas de sustentabilidade.
contato: m.lunetta@laudesfoundation.org

ILAN VUDDAMALAY – Suíça
Ilan Vuddamalay é gerente de programas sênior da equipe de direitos
trabalhistas da Fundação Laudes. Sua atuação concentra-se no apoio
a parcerias de policy advocacy na União Europeia, com o objetivo de
incentivar a responsabilidade social corporativa. Ela já trabalhou na área
de filantropia e economia circular, ajuda humanitária, engajamento de
colaboradores e desenvolvimento de pequenos empreendimentos.
contato: i.vuddamalay@laudesfoundation.org
Recebido em maio de 2021.
Original em inglês. Traduzido por Naiade Rufino.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial
Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”

• SUR 31 - v.18 n.31 • 149 - 157 | 2021

157

Direitos humanos no contexto de pandemia:
Impactos e respostas

SEGURANÇA E VIGILANTISMO

- diálogo O SIGNIFICADO POLÍTICO DE PRIVACIDADE E IDENTIDADE
Usha Ramanathan

- diálogo “NECESSITAMOS DE MAIS TRANSPARÊNCIA
E DEBATE SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DE VIGILÂNCIA”
Jamila Venturini e Michel Roberto de Souza - Derechos Digitales

- artigo VIGIAR E REPROVAR
Carlos Germán Guerrero Argote

- artigo ORBITANDO TELAS
Mariah Rafaela Silva

159

O SIGNIFICADO POLÍTICO
DE PRIVACIDADE E IDENTIDADE
• Entrevista com Usha Ramanathan •

Por Rafael Zanatta e Juana Kweitel
Editada por Helena Secaf e Rafael Zanatta
Usha Ramanathan é uma intelectual e ativista indiana cujo objeto de trabalho amalgama
legislação, pobreza e direitos. Seus interesses de pesquisa incluem direitos humanos, deslocamento,
responsabilidade civil e meio ambiente. Ela publicou extensivamente na Índia e no exterior.
Seus textos são lidos em seu país por meio de veículos como The Wire, The Hindu e The Indian
Express. Em 2011, no ensaio “A constitutional value for privacy”,1 Ramanathan defendeu a
distinção entre um Estado transparente e um cidadão privado, além de criticar o “momento
extraordinário para conhecer o povo da Índia” e o projeto de “identificação única” (UID, no
original em inglês), anunciado como a base de um processo de convergência de dados préexistentes e estruturais para a formulação de políticas públicas no combate à pobreza.
Ao passo que o Banco Mundial, burocratas e grandes investidores comemoram a implementação
de projetos de identidade civil digital, Ramanathan construiu uma teoria de privacidade
associada às liberdades e riscos de vigilância e de monitoramento político de cidadãs e
cidadãos. A batalha contra a UID e o Aadhaar,2 a qual culminou em uma decisão histórica
proferida pelo Supremo Tribunal da Índia que impôs limites ao uso da biometria pelo Estado, é
um exemplo do tipo de ativismo liderado por ela. Não é sem motivo que, em 2018, ela recebeu
o prêmio Human Rights Heroes da Access Now por seu trabalho de advocacy sobre o Aadhaar.
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Nesta entrevista,3 Usha Ramanathan analisa a história da luta contra um sistema de
identificação única na Índia, as lições aprendidas a partir do processo de mobilização
política e jurídica e os limites das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal da Índia, algo
que costuma não ser totalmente compreensível no Brasil e na América Latina. Usha também
contesta a narrativa que alega que a proteção de dados pessoais oferece soluções adequadas
aos problemas contemporâneos de violação de direitos com o uso de novas tecnologias pelo
Estado e pelo setor privado.
• • •

Revista Sur • O que é o projeto de Identificação Única na Índia e quais são os principais

riscos envolvidos?
Usha Ramanathan • O projeto UID foi considerado revolucionário, mas nenhuma
explicação foi dada sobre o seu real propósito. Ele foi lançado em 2009 e, naquela época, não
havia lei ou estudo de viabilidade, apenas uma nota executiva dizendo que estavam elaborando
algo chamado Autoridade de Identificação Única da Índia (UIDAI, no original em inglês), a
qual criaria e seria a “dona” dessa base de dados que armazenaria nossas informações.

Resumidamente, a UID tenta fazer duas coisas: atribuir um número a cada indivíduo, que
será identificado “unicamente” por meio desse número, e fincar a UID como instrumento
necessário para validar todas as pessoas em outros documentos e bases de dados. A UID é a
única identificação que não tem um propósito além de preencher informações de diferentes
sistemas de identificação e bases de dados. Quando definiram quais seriam as atribuições da
UIDAI, o projeto começou a coletar as coisas sigilosamente como um cadastro nacional da
população, uma (des)aventura política que ainda não havia começado. Ao longo dos anos,
as ambições do projeto continuaram mudando.
Três palavras têm sido centrais para entender as ambições do projeto: “único”, “onipresente”
e “universal”. Único porque queriam que cada pessoa fosse identificada com um número
único. No início, pensávamos que o caráter singular expresso pela palavra “único” referiase à biometria, mas então começaram a surgir relatos de dentro da UIDAI revelando que
não sabiam se a biometria realmente funcionaria no país. Estavam apenas implementando,
como um experimento, em toda a população. Onipresente, que significa “estar em todos os
lugares”, indica que o número único estaria em todas as bases de dados, como em bancos,
operadoras de telefonia móvel e serviços de assistência a pessoas com deficiência. Se eu
precisasse de gás de cozinha, eu não o conseguiria a menos que eu colocasse meu número
UID na base de dados do fornecedor. A UID tinha o propósito de estar em todos os lugares,
uma barreira a ser transpassada para ter acesso até às coisas mais simples. Logo, de uma
promessa de inclusão, transmutou-se rapidamente para se tornar algo que excluiria quem se
recusasse ou, por algum motivo, fosse incapaz de fazer parte disso.
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Tomemos como exemplo a questão biométrica que acabei de mencionar. Descobrimos que
nem ao menos haviam testado a biometria antes de se decidirem por adotá-la. Um relatório
publicado em dezembro de 2009 expôs que, para se cadastrar na base de dados, apenas
as impressões digitais poderiam não ser suficientes, já que de 2 a 5% das 25 mil pessoas
que passaram por esse teste não tinham impressões digitais que “funcionassem”. Portanto,
tiveram a ideia de usar a íris com a impressão digital, novamente sem a aplicação de teste.
Contudo, como o diretor do projeto disse em uma entrevista em 2011, pessoas como as
que executam trabalhos braçais podem enfrentar dificuldade com sua biometria devido
à natureza de seu trabalho. Naquela época, a probabilidade de exclusão já era conhecida,
ou seja, reconheceram que isso poderia ser um problema, mas apenas nos disseram que
dariam um jeito a tempo! Isso ainda não aconteceu. A ideia era fazer um experimento
com pessoas, mas acho que incomodou todos nós.
As inscrições foram inicialmente projetadas em caráter voluntário, mas, em 2012, o governo
começou a tornar a UID obrigatória. O presidente da UIDAI declarou que, antes de terminar
seu mandato de cinco anos, metade da população teria de estar na base de dados. E, na Índia,
isso é muita gente. São cerca de 650 milhões de pessoas. A menos que uma medida emergencial
pudesse ser reivindicada, por qual motivo as pessoas se inscreveriam? Então, começaram a
encontrar diferentes maneiras que justificassem a obrigatoriedade de as pessoas entrarem na
base de dados. Com relação às pessoas pobres, a maneira mais fácil foi recusar a concessão de
auxílios alimentícios, a menos que essas pessoas desfavorecidas estivessem inscritas em uma UID
e vinculassem seu número ao sistema de auxílio. A mensagem nem foi disfarçada: “se você não se
inscrever, você não recebe comida”. Quero dizer, como estamos encarando a pobreza?
Essa estratégia de tornar a UID obrigatória não funcionou com o restante da população, o
qual não dependia do apoio do Estado para as suas necessidades básicas. Por volta de 2016
e 2017, entrou em vigor a obrigatoriedade de verificação dos números de telefone celular
com o uso da UID, o que significava que, para não perderem suas linhas de telefone, todas
as pessoas tinham de vincular seus números à base de dados. Tal requisito se estendeu às
contas bancárias e aos pagamentos de impostos. Logo, uma promessa de inclusão começou
rapidamente a se transformar em algo que desabilitaria serviços, congelaria contas e faria de
você inadimplente caso não estivesse em conformidade.
Ainda em 2010, começaram a dizer que comida, roupas e um abrigo eram preocupações
ultrapassadas e que o futuro se tratava de três números: a UID, a conta bancária e o celular.
Um número não poderia mais comprovar a identidade; agora você precisaria de três. O
telefone celular passou a ser o número do qual a UID depende para funcionar. Então,
citando um exemplo, eu não tenho celular, o tempo passa e eu envelheço. À medida que
você envelhece, você perde sua biometria, ela muda ou se torna indefinida. Se eu tiver de
atualizar meu nome, gênero, idade, e-mail, número de celular ou qualquer outra informação
na base de dados do sistema UID, pedem que eu verifique quem eu sou por meio da
minha biometria. Daí minha biometria não funciona. Então me respondem: “OK, me fale
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o número do seu celular que está registrado na base de dados”. Só que eu não tenho celular.
Então o assunto se encerra por aí. Quando minha biometria falha e não há telefone, eu
deixo de existir. Chamamos isso de “morte civil”. Se não houver um número de celular, se a
biometria não funcionar ou se houver um erro na base de dados que não pode ser corrigido
ou atualizado, você deixa de existir. O sistema que diz que eliminará falsificações, fantasmas
e duplicatas acaba, dessa forma, criando fantasmas.
Sur • Quais eram os problemas legais em torno do projeto de Identificação Única? Como
ele foi legalmente contestado em juízo?
UR • O caso UID (por motivo político, não aceito o termo Aadhaar) foi levado a juízo quase

quatro anos após o lançamento do projeto em 2009. Ele foi primeiramente apresentado
ao Supremo Tribunal no fim de 2012 e, em 2013, mais pessoas começaram a se acercar
do tribunal para contestar o projeto, focando em aspectos distintos. Desde o início,
fundamentalmente a partir de 2009, muitos de nós começamos a nos preocupar porque
ninguém respondia às perguntas que estávamos fazendo.
O projeto foi lançado sem o devido cuidado (ainda acreditamos que mesmo as pessoas que
conduziam o projeto não tinham ciência de sua importância por completo). Ele meio que se
desenrolou por conta própria e, mesmo assim, parecia oferecer ao Estado o potencial de reduzir os
gastos com subsídios. As possibilidades de vigilância começaram a aflorar e, a partir dos interesses
comerciais, descobriram que seria possível fazer uso das informações pessoais para gerar lucro.
Em setembro de 2013, o Supremo Tribunal proferiu um despacho proibindo a recusa de
oferta de serviços motivada pela ausência de uma UID, ou seja, foi determinado que o
governo dispensasse a obrigatoriedade da UID enquanto o processo ainda estivesse em
tramitação. O despacho foi ignorado pela esquerda, pela direita e pelo centro, mas, por
outro lado, conseguimos algo que serviria de base para a nossa luta.
Entretanto, em sua decisão final, o voto majoritário do tribunal basicamente disse que
não há problema em violar o direito das pessoas pobres à privacidade. Não alegaram
que o projeto não estava violando o direito, mas que não fazia mal negar o direito às
pessoas pobres. Em outros casos, disse o tribunal, o governo deve demonstrar que tem
um motivo legítimo para reduzir o direito e que está em conformidade com o princípio
da proporcionalidade e, mesmo assim, a restrição do direito deve estar prevista em lei. A
sentença de fato endossou a vinculação dos impostos à UID, mas invalidou a vinculação
da UID às contas bancárias ou celulares por infringir o direito à privacidade. É bastante
difícil não enxergar a distinção de classe na forma como a sentença por voto majoritário
deu seu entendimento sobre os direitos. É uma encenação da Revolução dos Bichos de
George Orwell: “todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros”.
Nossa avaliação da decisão desse processo é que ela foi baseada no pragmatismo. A maioria
teve a percepção de que o Estado estava afirmando que precisava da UID para governar e,
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portanto, decidiu deixar o Estado fazer aquilo que quisesse, com a boa vontade de acreditar
que o governo não permitiria a violação de nenhum outro direito. Contudo, obviamente,
essa era uma crença sem fundamento, pois, tragicamente, em setembro de 2017, ocorreu a
primeira morte registrada em razão de uma falha no sistema. O episódio refere-se à morte
de uma criança de 11 anos após oito dias passando fome. Sua família estava cadastrada
na base de dados da UID, mas não conseguiu vincular o número UID à base de dados de
auxílio alimentício. Negociar a tecnologia estava além do que podiam fazer.
Foi um acontecimento horrível, e devo dizer que muitos de nós sentimos uma culpa imensa,
pois sabíamos que algo assim poderia acontecer. Apenas não sabíamos como parar com
isso. Quando o evento aconteceu, nos abalou muito. Era uma criança que conhecíamos.
Não podíamos dizer quantas outras vidas estavam passando despercebidas. Na época do
evento, o caso ainda estava em juízo. Então nós dissemos: “Temos que contar ao tribunal. É
necessário que saibam disso. As reportagens nos jornais não são suficientes”.
Como consequência, várias pessoas começaram a prestar declarações juramentadas por todo o
país. Por exemplo, quando soubemos da ocorrência de duas mortes, uma pessoa ativista foi a cada
um desses lugares, coletou as informações sobre o que havia acontecido, registrou tudo em uma
declaração juramentada e a apresentou perante o tribunal. Havia casos como o de pessoas com lepra
que perderam a função dos dedos. Elas estavam perdendo o apoio do Estado porque a biometria
não funcionava. Suas mãos estavam lesionadas, assim como sua visão. O que iriam fazer?
Uma série de “declarações juramentadas de exclusão” foi apresentada ao tribunal para que
ele tomasse conhecimento do que estava acontecendo com a população mais vulnerável em
decorrência do projeto UID. O tribunal reconheceu essas declarações, mas apenas para dizer
que “pessoas ativistas, da academia e outras reuniram essas declarações e as enviaram até nós,
mas o governo contesta isso e não estamos em posição de decidir sobre o tema. Logo, estamos
deixando nas mãos do governo o papel de assegurar que isso não aconteça”. E é isso.
O tribunal poderia ter feito mais, já que há inúmeros precedentes. Ele poderia ter montado
um comitê e solicitado que “fossem conferir a situação para contar a verdade sobre os
acontecimentos”. Não fizeram isso. Entre outras coisas, o tribunal precisou proferir a sentença
rapidamente porque o juiz presidente, que também atuava no julgamento, iria se aposentar.
Logo, a sentença teve de ser proferida antes que isso acontecesse. Entretanto, quando você
pergunta “por que ignoraram as evidências?”, seu palpite é tão certeiro quanto o meu.
Ao longo dos anos, descobrimos por conta própria maneiras de compreender as
sentenças dos tribunais. Às vezes, a sentença reflete a percepção do tribunal sobre seu
poder de fazer o que ele acredita que deva ser feito. Às vezes, ela se baseia em um
princípio discernível. Ela também pode se basear no pragmatismo quando aparentam
estar afirmando que “o Estado precisa disso. Os tempos mudaram. Devemos permitir
(por exemplo) a aquisição de terras em casos assim e, embora vamos negociar um pouco
aqui e ali, vamos permitir que o Estado continue fazendo o que precisa fazer”.
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A sentença pode ainda ser fruto de preconceito, muitas vezes fundamentado no que
acreditam saber sobre o outro. No caso UID, a sentença por voto majoritário renunciou
ao direito das pessoas pobres à privacidade. O tribunal disse que os direitos sociais e
econômicos são mais importantes para a dignidade da pessoa do que a privacidade.
Fizeram uma escolha pelo povo. Não perguntaram a quem necessitava de apoio estatal
o que significava o direito à privacidade. Apenas disseram que “estamos fazendo essa
escolha porque sabemos”. Talvez saibam, talvez não.
Há certos fenômenos relacionados à pobreza que eu reconheci ao longo dos 30 a 40 anos em que
tenho estudado esse campo. Um é a ideia de dispensabilidade. Vislumbramos isso em projetos
de desenvolvimento como barragens, indústrias e mineração. Ouvimos frequentemente que
algumas pessoas precisam fazer sacrifícios para o país progredir. Inicialmente, parecia que
algumas pessoas seriam marginalizadas, mas, com o passar do tempo, vimos que “algumas”
tornaram-se uma multidão, sendo que termos como “deslocamentos em massa” e “pessoas e
comunidades afetadas pelo projeto” fazem parte do léxico de um projeto de desenvolvimento.
Traços desse fenômeno são vistos no projeto UID.
O outro fenômeno é a invisibilidade. Na verdade, é a invisibilização, isto é, tornar-se
invisível. É surpreendente como dados podem ser usados para fazer com que pessoas e
problemas desapareçam tão facilmente quanto para torná-los visíveis. Durante a pandemia
da Covid-19, por exemplo, o parlamento foi informado da inexistência de dados sobre
quantas pessoas migrantes morreram a caminho de casa ou sobre quantas pessoas morreram
devido à falta de oxigênio. Também não há dados sobre as maneiras como a UID foi utilizada
de forma indevida ou sobre como a UID dificultou o acesso das pessoas àquilo que lhes era
devido. Não se trata apenas do invisível, mas sim do que foi invisibilizado.
Em contrapartida, as pessoas que trabalham são obrigadas por lei a serem visíveis por meio do
cadastro em uma base de dados para quem trabalha informalmente, o que representa mais de
90% da população economicamente ativa na Índia. Essas pessoas também devem incluir seus
números de UID, telefone celular e conta bancária, além de manter as informações atualizadas
sobre onde estão e o que estão fazendo. Em compensação, o Estado pode manter um programa
de seguro que poderá ser estendido a essas pessoas e, se o Estado optar por dar qualquer
assistência em tempos de dificuldade, apenas quem tiver cadastro na base de dados receberá
o apoio estatal. Agora que quem trabalha começou a se cadastrar nessa base de dados, nos
dizem que a “economia formal” cresceu. E o que é essa economia formal? Enquadram-se nessa
categoria as trabalhadoras e trabalhadores informais que constam das bases de dados, bem
como pessoas que fazem operações digitais por causa das dificuldades em lidar com dinheiro
em espécie (como aconteceu em 2016 devido à “desmonetização”) e, mais recentemente por
efeito da pandemia, com um regime de “imposto sobre bens e serviços”, sendo que as pessoas
que não são capazes de manobrar o mundo digital são tiradas de cena.
O terceiro fenômeno é a redundância. Ainda hoje, você descobrirá que dirão que “uma
vez que a inteligência artificial entrar em cena, 80% das pessoas ficarão sem emprego. Isso
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não pode ser evitado”. Não é a primeira vez na história que a tecnologia fez empregos
desaparecerem, mas a escala agora é outra. A mudança sistêmica deve operar de forma a
reduzir os problemas de pobreza e de incapacidade, não a agravá-los.
De qualquer forma, ao ler as sentenças do Supremo Tribunal no caso UID, você encontrará
um voto de discordância que reconhece praticamente tudo o que foi levantado como
questão pelas partes requerentes. Quando a fase de argumentação do processo começou, o
juiz vencido parecia não ter percebido imediatamente o motivo de haver tanta oposição ao
projeto. No entanto, acho que quando ele descobriu que o governo, na verdade, não tinha
sequer respostas para as perguntas sendo feitas (por volta de abril de 2018), ele começou a
enxergar que o projeto era muito diferente do que haviam sido induzidos a acreditar.
O voto majoritário deformou a linguagem da lei e fez uso do artefato de interpretação para
imputar legalidade a uma lei que era amplamente reconhecida como inconstitucional. Esse
é um dos aspectos. O outro aspecto é a questão da privacidade.
Temos aqui um princípio, um princípio constitucional, de que ninguém pode
renunciar aos seus direitos fundamentais. Não posso dizer que “não quero meu direito
à privacidade e estou renunciando a esse direito”. Você não o quer? Tudo bem. Talvez
você nunca o exerça, mas você terá esse direito de qualquer forma. Ele é inalienável. Isso
é o que a sentença de privacidade, proferida pelo Supremo Tribunal em agosto de 2017,
também afirmou. Ela atesta que a privacidade é um direito fundamental que não pode
ser renunciado nem retirado pelo Estado.
A sentença por voto majoritário no caso UID vai contra a sentença de privacidade.
A privacidade chegou ao centro das atenções quando, em julho de 2015, a Procuradoria
Geral disse ao tribunal que estava tomando conhecimento no caso UID das alegações de
que o povo o indiano não tem direito à privacidade. Não se trata apenas de um direito
fundamental à privacidade. Disseram que não tinham qualquer direito à privacidade. O
Estado poderia então, por lei, conceder e retirar o direito à privacidade. Para sustentar essa
posição, a procuradoria trouxe dois casos, julgados em 1954 e 1962, que se referiam ao
direito à privacidade no âmbito da vigilância.
A questão é que nossa leitura da Constituição mudou entre 1950, quando ela foi
promulgada, e 1969. Antes de 1969, o Supremo Tribunal abordava os direitos
fundamentais de forma bastante conservadora. Qualquer pessoa que reivindicasse um
direito fundamental teria de mostrar em qual lugar da Constituição tal direito estava
previsto. O restante era responsabilidade do Estado. Isso mudou em 1969, quando o
entendimento dos direitos foi ampliado e o poder do Estado foi limitado pelos direitos
da população. Os direitos deixaram de ser vistos isoladamente, e aqueles que não
estavam estipulados na Constituição ainda poderiam ser encontrados na penumbra dos
direitos. Esse era o caso do direito à privacidade.
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Voltando ao passado recente, em 2011, o Estado não apenas estava começando a montar
uma base de dados de toda a população, mas também buscava a aprovação de uma lei
que estabelecesse uma base de dados de DNA humano. Nem todos no governo estavam
confiantes em relação a esses projetos. Bastante preocupado, o Ministro da Ciência e da
Tecnologia criou um comitê, chefiado pelo Juiz AP Shah e do qual eu era membra, para
preparar um relatório sobre as implicações de privacidade desses projetos. Conforme
trabalhávamos no relatório, percebíamos que a privacidade ainda era um direito tênue, no
sentido de que ela, bambeando, havia percorrido seu caminho ao longo das décadas, caso a
caso, mas ainda não havia adquirido uma base sólida na jurisprudência. E o termo “direito
à privacidade” não está na nossa Constituição. Embora parecesse um direito relativamente
frágil, ainda era um direito importante que vinha evoluindo ao longo de quatro décadas e
que não era difícil de estabelecer. O relatório identificou nove princípios a serem adotados
para que o direito à privacidade seja respeitado, os quais, em termos de dados, teriam que
abranger quais são coletados, como eles são mantidos, como eles são transferidos, quão
precisos eles devem ser e quando eles devem ser destruídos.
Houve algumas tentativas anteriores de formular uma lei sobre privacidade. Em 2005,
por exemplo, foi previsto um projeto de lei sobre privacidade que, um tempo depois, não
chegou a lugar algum. Assim, em 2015, quando a Procuradoria Geral disse ao tribunal
que não existia um direito à privacidade, tivemos de batalhar arduamente pela conquista
dos direitos, sem o respaldo do Poder Legislativo para a elaboração de leis. Quanto mais
tempo demorasse para que a questão do direito à privacidade fosse resolvida, mais tempo o
processo que contestava o projeto UID permaneceria sem solução. Uma vez que a sentença
de 1954 – citada pela Procuradoria Geral como tendo negado o direito à privacidade – foi
proferida por meio de uma decisão colegiada por oito magistrados, para que houvesse uma
nova avaliação da questão, pelo menos nove juízes precisariam admitir e julgar o processo.
No entanto, a pendência dos processos é endêmica. Só para se ter uma ideia da escala, o
número atual de ações em andamento no Supremo Tribunal é de cerca de 70 mil. Não havia
como dizer quanto demoraria até que nove juízes pudessem se liberar de outros casos para
ter o devido tempo para tomar conhecimento dessa questão.
Em julho de 2017, uma audiência sobre o caso UID estava acontecendo no Supremo
Tribunal, e o Estado estava mais uma vez alegando que o caso teria que aguardar a resolução
da questão de privacidade antes que a contestação ao projeto UID pudesse ser retomada.
Essa foi mais uma tentativa de deixar a contestação pendente. Inesperadamente, o presidente
do Supremo Tribunal disse: “OK, então. Vou constituir um grupo colegiado composto por
nove juízes amanhã e permitirei que o caso de privacidade seja admitido”.
O colegiado foi então constituído. A audiência durou seis dias e as advogadas e advogados
mergulharam nela sem pausa. Naquela semana, eu estava pulando de escritório de advocacia
em escritório de advocacia para receber as devidas instruções e foi uma experiência incrível.
Advogadas e advogados seniores, juniores e todas as colaboradoras e colaboradores dos
escritórios trabalhavam dia e noite. Eu acho que nem percebiam quando a noite caía ou
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quando o sol nascia no dia seguinte. E não apenas fizeram todo esse trabalho de graça;
também gastaram os próprios recursos. Preparar-se para o processo custou um belo montante
e as advogadas e advogados arcaram com essas despesas. Não havia outros recursos. Também
tínhamos tempo. Recusaram trabalhos que lhes teriam pagado uma quantia generosa para
que mantivessem ininterruptamente seu empenho. “Por que você está fazendo isso?”,
perguntei a uma dessas pessoas. “Se perdermos o caso, não haverá Constituição”, afirmou.
Sur • Como você vê a ligação entre privacidade e proteção de dados na sociedade indiana?
UR • Eu participo da discussão sobre a proteção de dados como uma estrutura, mas faço

isso com cautela porque, para mim, a proteção de dados não vai proteger as pessoas. É uma
batalha que devemos lutar, mas não a vejo como uma ferramenta de defesa contra a invasão de
privacidade. Esse é um tópico em que minha posição difere ligeiramente da de outras pessoas.
No contexto da tecnologia, dois axiomas foram evocados por quem quer pressionar a
aprovação de projetos invasivos. Um é o de que “a privacidade está morta”. Ao dizer que
a privacidade está morta, você não precisa se preocupar em respeitá-la ou protegê-la. Em
segundo lugar, está o axioma de que o “consentimento não funciona”. Você sabe que dirão que
o Google pede para você se cadastrar e, assim, você concede uma permissão para coletarem
e utilizarem os dados gerados por você no mecanismo de pesquisa. No entanto, você sabe
realmente em que você está se cadastrando? Quando o The Guardian pergunta “tudo bem se
usarmos cookies?”, você realmente reflete sobre a sua escolha? Isto é o que o consentimento
se tornou: algo totalmente dispensável para nós. Há ainda uma terceira abordagem, a qual
alega que as normas sufocam a inovação. Então, deixemos a inovação acontecer e as normas
podem girar em torno da inovação. O desejo é ter a liberdade de um Facebook ou de um
Amazon, porém agora conhecemos as distorções que esse pensamento causou!
Apesar do relatório do comitê criado pelo juiz AP Shah em 2012, a resistência a uma lei de
proteção de dados manteve a discussão fora da mesa até que o processo judicial envolvendo
a privacidade tornou difícil ignorá-la. Em 2017, quando o colegiado de nove juízes do
Supremo Tribunal começou a tomar conhecimento do processo, ficou logo evidente que
declarariam a constitucionalidade do direito à privacidade. Foi quando a Procuradoria
Geral disse ao tribunal que o governo estava montando um comitê, chefiado por Srikrishna,
um juiz aposentado do Supremo Tribunal e amplamente respeitado, para trabalhar em uma
lei de proteção de dados. Após isso, o governo pediu para deixar o caso nas mãos do parecer
técnico do comitê de Srikrishna, claramente pedindo que o tribunal não se pronunciasse
sobre a questão da privacidade. Felizmente, o tribunal acabou de registrar a criação do
comitê e passou a deliberar sobre o veredicto!
Surpreendentemente, o comitê era composto por pessoas que manifestaram apoio ao
projeto UID, incluindo aquelas que foram ao tribunal e argumentaram em defesa da
UIDAI e contra o direito à privacidade. O julgamento sobre o direito à privacidade estava
no caminho dessas pessoas e elas não podiam apenas rezar para que ele não acontecesse.
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Logo, elas tentaram inverter o conceito de privacidade. A importância do direito – disseram
– não reside no que o direito significa para o seu titular, mas sim no fato de o direito ser, na
verdade, um bem público que a sociedade como um todo usufrui.
Não é de se estranhar, portanto, que o título do relatório seja “Uma economia digital livre
e justa”. As palavras “proteger a privacidade” aparecem mais adiante no título, após dois
pontos invisíveis.
Tudo tem sido uma batalha. A digitalização foi apenas a primeira etapa desse tipo de
ambição tecnológica. Esse procedimento consistia em conceder uma identificação única
para cada pessoa nas bases de dados e, posteriormente, o poder coercitivo do Estado foi
usado para tornar a identificação onipresente, forçando cada pessoa a se cadastrar. Os dados
que a digitalização poderia produzir sobre as pessoas fizeram com que ela se tornasse o
próximo recurso a ser explorado em prol da economia, dos lucros e do controle. Todavia,
surpreendentemente, a UID criou uma série de outras identificações, todas estabelecidas com
o sufixo “único”, tais como identificação de saúde, identificação da/o agricultora/agricultor,
identificação da terra e assim por diante, incluindo até mesmo identificações para vacas!
A privacidade está sendo repetidamente massacrada. Fantoches são criados para que a
privacidade não se torne um direito absoluto. Tal artifício é então usado para ignorar ou
negar o direito sucessivamente.
A lei de proteção de dados está em fase de elaboração há alguns anos. Há pouca dúvida acerca
da necessidade da existência de uma lei, mesmo eu não tendo certeza de que ela protegerá os
direitos do indivíduo. Em sua redação atual, o projeto de lei isenta o Estado. Dessa maneira,
a UIDAI também está pressionando para receber a mesma exceção. Há também uma pressão
para incluir os chamados “dados não pessoais” (informações pessoais que foram anonimizadas
ou que estão em domínio público) e para abrir caminhos para o uso de dados pessoais pelas
atividades comerciais. As empresas de tecnologia estão usando o Estado para induzir as pessoas
a ingressar em diversas bases de dados. Em troca, os provedores de tecnologia para projetos
como a UID criam ferramentas para o Estado vigiar as pessoas. A lei de proteção de dados não
impede nada disso. Então, o que adianta esse exercício de legislar?
O outro motivo comum quando o Estado reivindica um estado de exceção é a “segurança
nacional”, da qual falaremos daqui a pouco.
Sur • Qual é o papel de instituições globais como o Banco Mundial nesse processo de

implementação de programas de identificação digital?
UR • O Banco Mundial, especialmente com a Estônia e a Índia como os dois grandes
experimentos, criou a ID4D. Em seguida, a Microsoft, a Fundação Rockefeller, a Accenture
e a Gavi, The Vaccine Alliance – em cujo nome reside uma mensagem – criaram a ID2020
para construir uma identificação digital global.
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Nandan Nilekani é um czar da tecnologia e foi o primeiro chefe da UIDAI. Em uma entrevista
em 2018, ao ser questionado sobre como ele se sentia sobre o sistema que ele havia implantado
ter causado a morte de uma criança de 11 anos (em setembro de 2017), a conversa tomou
o seguinte rumo: Entrevistador: “A morte peculiar da criança, o roubo peculiar dos dados,
isso está certo?” Nilekani: “Não, eu acho, afinal, você sabe, em qualquer sistema temos de
minimizar aquilo que não seja a coisa certa a fazer e então ver de uma forma abrangente se isso
oferece benefícios. Sobre isso, a resposta é irrefutavelmente sim.” Ele atua na ID4D.
A ID4D reuniu seu pessoal, mas não começou a funcionar até que Bill Gates lhe deu um
aporte financeiro, e aí também reside uma história.
Existem muitos indícios das ambições fomentadas por esse projeto. Em uma reunião
realizada no Banco Mundial em 2013, Nilekani falou sobre o projeto UID quando Jim
Yong Kim era o chefe do Banco Mundial. Enquanto Nilekani explicava o projeto, Jim Yong
Kim perguntou, com muita empolgação, e eu aqui parafraseio: “Então você está me dizendo
que se houver alguém em Nairóbi que esteja em um caixa eletrônico, eu posso estar aqui em
Washington, e talvez eu não saiba o que essa pessoa está fazendo naquele caixa eletrônico
– eu não sei se ela está sacando ou depositando dinheiro ou qualquer outra coisa –, mas eu
saberei que ela está naquele lugar e naquele momento?” Nilekani: “Sim”.
Em um encontro no Centro para o Desenvolvimento Global (CGD, no original em inglês)
que aconteceu na mesma época, alguém perguntou ao Nilekani: “Você acha que existe
potencial para termos um sistema global até o ano de 2030?” Ele respondeu: “Não existe
nada em termos tecnológicos que restrinja a opção de termos toda a população do mundo”
na rede.
Quanto ao Banco Mundial, no que diz respeito ao trabalho em questões de direito e de
pobreza, já ficou claro há algum tempo que a preocupação do banco é reduzir o dinheiro
gasto em subsídios. As imagens de quem precisa da ajuda do Estado extraindo mais do
que lhe é de direito impulsionaram projetos como a UID, tornando a exclusão a marca do
projeto. E o fato de a efusão de subsídios acontecer em outro lugar não preocupa o banco.
O projeto UID foi enviado para os países em desenvolvimento, constituindo os projetos
de identificação uma condição obrigatória para que o Banco Mundial aceite emprestar
dinheiro a cada Estado.
Por que o Banco Mundial está tão interessado em bases de dados com populações inteiras?
Qual é o interesse de Bill Gates quando ele oferece recursos ao ID4D? Por que um
projeto que é profundamente falho em nosso país está sendo empurrado para todos os
lugares? A criação de bases de dados está se tornando um produto que está pronto para ser
comercializado. E não é apenas a UID. O aplicativo CoWIN é outro. Por sua vez, ele contém
dados de vacinação e está alinhado com passaportes de vacina, outro impulsionamento para
a criação de uma base de dados de toda a população mundial. É possível não os enxergar
como projetos de vigilância e controle? Na Índia, um artigo recente explicou que o Banco
• SUR 31 - v.18 n.31 • 161 - 177 | 2021

171

O SIGNIFICADO POLÍTICO DE PRIVACIDADE E IDENTIDADE

Mundial vem financiando e “fornecendo assistência técnica” – que eufemismo! – para criar
sistemas que ofereçam uma visão 360° de cada pessoa em tempo real, assim, saberão quem
você é, onde você está, o que você está fazendo, com quem você mora – tudo.
Hoje em dia, existem casas com GPS, com dados sobre quantas pessoas lá vivem, o
trabalho que exercem, nível de educação, estado civil, se recebem auxílio do governo…
A única coisa que ainda falta é um menu. E se você adquirir um refrigerador inteligente,
saberão o que você come e a quantidade de leite e de água que você bebe. Existe um
documento, aprovado pelo departamento de defesa do Reino Unido e da Alemanha,
em que estão realmente tendo uma discussão sobre o “aumento humano”. Aumento
humano! Essa é uma pauta que está além da agenda de um Estado. Por outro lado,
na agenda global, consta o aumento de seres humanos. Você já viu esse relatório? É
impressionante. Dizem que “não podemos planejar o aumento a menos que saibamos
mais sobre as pessoas”. Por exemplo, não se sabe o suficiente sobre o quanto e quão bem
dormimos, quanto e o que bebemos, nem sobre o que, quanto, com que frequência e
onde comemos. Precisam ajustar a fisiologia, a bioquímica e a psicologia. Esse é o tipo
de detalhe pelo qual devem nos conhecer. O aumento humano significa aumentar a
capacidade humana e ser “agente de ligação entre pessoas e máquinas”. É como se a
história nunca tivesse acontecido.
Sur • Como você descreveria os riscos da “era da tecnologia”?
UR • Talvez eu comece dizendo que a tecnologia tem suas ambições. Acredita-se que a

era da produção industrial já passou, que a era do petróleo acabou e que agora é a era
da tecnologia. Ainda, existe a crença de que a tecnologia deveria ter a oportunidade
de desenvolver-se sem restrições – sem regras, sem leis, uma vez que regras e direitos
sufocam a inovação. Um preço precisa ser pago pela conveniência, e esse preço pode ser
um direito básico. Estranhamente, no início deste século, a tecnologia estava criando
artefatos que geraram muita empolgação. Havia o celular, o computador, o notebook.
Havia o Facebook, o Twitter e uma série de outras plataformas que pareciam nos
conectar às milhões de pessoas. A comunicação ganhou um novo significado. A internet
era uma coisa incrível. A tecnologia ajudou, inclusive, durante a Primavera Árabe, pois
as pessoas se uniram, organizaram a resistência…
Acho que a Primavera Árabe foi a única vez em que a tecnologia fez algo que não trouxe
arrependimentos. Desde então, o celular passou a ter duas funções além de ser uma forma
de manter contato: primeiro, uma ferramenta de vigilância; e segundo, toda investigação
policial começa com a apreensão do celular, desenterrando pensamentos e ações. Como o
Sr. Nilekani disse, quando questionado sobre a UID, o celular é ainda mais danoso!
Há ainda o caso das mídias sociais e da existência em uma bolha. Há também o ódio; e que
escalada de ódio! A liberdade de expressão é de fato extremamente importante, entretanto,
como essa liberdade se tornou complicada!
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Então, o que tem sido feito em nosso benefício? Com velocidade notável, rapidamente,
essas ambições tecnológicas levaram o entusiasmo ao chão, trazendo-nos ansiedade
diante da tecnologia. Isso é o que eu vejo ao meu redor agora. A UID foi, para nós, um
ponto de partida nesse declínio.
Esta é uma nova fase em que adentramos e foi a tecnologia que nos trouxe até aqui.
Nenhuma outra coisa teria a capacidade de fazer isso acontecer. Agora, você pode espiar a
vida de todas as pessoas. Em um minuto, sua conta bancária pode ser congelada, sua cota
de auxílio alimentício pode desaparecer. Você pode ter a assistência médica negada porque
seus dados biométricos não correspondem ao que está inserido na base de dados. E não se
trata de meras hipóteses; tudo isso já aconteceu.
Acho que uma pergunta que deve ser feita ao Estado e a tecnologistas é se “é essa a imaginação
que vocês querem impor ao mundo?”
O episódio de Pegasus levanta muitas questões. Uma empresa privada inventa maneiras de se
infiltrar nos telefones, comercializando seus achados com governos do mundo todo mediante
a alegação de que eles precisam de ferramentas para lidar com o terrorismo. Desde 2019, o
Citizen Lab, mais tarde acompanhado pela Anistia Internacional, descobriu que, em muitos
países, os telefones das pessoas foram infectados pelo spyware Pegasus. Alguns aparelhos eram
da Índia. Em 2021, um gigante esforço investigativo descobriu que mais de 50 mil pessoas
em todos os continentes tiveram seus telefones comprometidos, incluindo jornalistas, ativistas
e até juízas/es. Foi quando algumas pessoas levaram o caso ao Supremo Tribunal. O tribunal foi
muito frugal ao fazer perguntas ao governo. Contudo, dizem que o governo não está tratando
a questão com seriedade, afirmou o tribunal. Dado que a empresa NSO afirma que apenas
comercializa seus programas com governos escrutinados, alguns Estados podem usá-los para
vigiar pessoas na Índia ou, ainda, os programas podem estar sendo objeto de uso para violar
leis. Tudo o que o tribunal pediu ao Estado foi uma explicação sobre a posição governamental.
Não indagaram sobre nada que afete a segurança nacional. Apenas abordaram as preocupações
levantadas. Basicamente, a pergunta era: “O governo está reconhecendo o que aconteceu e estão
fazendo algo a respeito?”. Não perguntaram o quê; apenas se. O governo não responderia algo
como: “Qualquer coisa que dissermos pode comprometer a segurança nacional”, relataram.
Por sorte, o tribunal não aceitou essa recusa total, nem os segredos que o governo alegava
ter. Como resultado, foi criado um comitê para investigar tais alegações. Isso pode se tornar
significativo, caso o tribunal venha a desenvolver uma lei de revisão judicial em questões de
vigilância. Os usos da tecnologia e debates que acabei de citar são um sinal dos nossos tempos.
Ao longo das décadas, o primeiro estado colonial, e posteriormente estados independentes,
reivindicou o domínio sobre todos os recursos – terra, água, minerais e florestas. Atualmente,
parece que é a vez dos dados, incluindo dados pessoais como impressões digitais,
reconhecimento de íris, informações faciais e DNA. O verniz de “interesse público” e
“finalidade pública” foi retirado. E quando o governo diz que o recurso precisa ser entregue,
em sua opinião, isso simplesmente tem de ser feito, sem argumentos ou autonomia.
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Nosso principal argumento na contestação do projeto UID no Supremo Tribunal girou em
torno da natureza da relação entre um Estado e seu povo. A constituição, argumentamos,
não se trata do poder do Estado sobre o povo. Ela refere-se aos limites do poder do Estado
sobre o povo. O poder do Estado deve ser entendido de forma a reconhecer esses limites. A
tecnologia tem violado todas as normas e transgredido todas as fronteiras.
Tomemos o exemplo das operações digitais. Todos os esforços foram feitos para que houvesse
“apenas operações digitais, sem dinheiro em espécie”. Como consequência, pegadas digitais
são geradas, as quais, como o lobo de Chapeuzinho Vermelho rosnou, “são pra te ver
melhor”. Se você for na contramão e não quiser se revelar, você ficará inelegível para a
obtenção de crédito. Por que alguém deveria confiar em você se não sabe quem você é e
nem sabe que você não será inadimplente, ou que você não é um indivíduo gastador, ou,
Deus me perdoe, que você não é terrorista? É a política de controle por meio da política de
suspeita.
É muito interessante o fato de que o governo desmonetizou 86% da moeda em 2016. Isso
foi um absoluto desastre. À época, as pessoas precisaram depositar todo o seu dinheiro
nos bancos, e, em seguida, o governo dizia quanto elas poderiam sacar de volta, pouco a
pouco, porque o objetivo era surpreender todo mundo – inclusive as ministras e ministros
do gabinete – e, por isso, ainda não havia sido impressa moeda suficiente para substituir
o que estava sendo depositado. Houve muita animação com o cheiro de oportunidade.
Todas as pessoas, incluindo Nilekani, que estavam dando entrevistas disseram que “este
é o momento em que a ausência de dinheiro em espécie, de papel e da presença física
se tornará o próximo grande feito”. Há muito interesse na ideia de ausência da presença
física de um indivíduo, a qual não se tornaria mais necessária; apenas a presença virtual e
os dados dela decorrentes. Dados sem pessoas, que sonho!
Eu não estou aqui pedindo às empresas que sejam boazinhas. No entanto, quando elas
fazem parte do poder estatal, estamos narrando uma história muito diferente.
Sur • Quais são os principais movimentos de resistência a esse processo?
UR • Na Índia, a maior parte da conscientização sobre o que esse tipo de tecnologia está

fazendo com a vida das pessoas veio a partir do momento em que o governo tornou a
UID obrigatória para vários serviços. Tudo começou com o combustível de cozinha,
depois os auxílios alimentícios, o programa de garantia do emprego rural, as bolsas
de estudo, as pensões... E continua em expansão. Foram o movimento pelo direito à
alimentação e as pessoas trabalhadoras protegidas pela garantia do emprego rural que
primeiramente se conscientizaram de fato da possibilidade real de exclusão. A reação
desses grupos tem sido persistente e vocalizada.
O movimento pelo direito à informação (RTI, no original em inglês) tem se oposto
abertamente ao projeto UID. Há pouca dúvida de que a demanda por um estado transparente
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foi invertida pelo projeto. Em vez de o Estado ser transparente para o povo, o projeto
UID trabalha para tornar o povo transparente para o Estado, bem como para os interesses
corporativos. Há uma certa incongruência que pessoas como eu enxergam quando ativistas
do RTI solicitam a disponibilização das bases de dados de auxílio alimentício e de garantia
de emprego para que elas possam ser monitoradas a fim de assegurar o funcionamento do
sistema. Isso muito se assemelha à sentença por voto majoritário no processo UID, na qual
foi dito que pessoas beneficiárias de serviços de assistência social podem viver sem o direito
à privacidade. Essa é uma discussão que está atualmente em curso.
Quando a Procuradoria Geral disse ao tribunal, em 2015, que a privacidade não é um
direito das pessoas na Índia, houve uma onda de ativismo pela privacidade. Aquele foi
um momento impressionante.
Então, em 2017, o governo tentou tornar obrigatória a vinculação do número UID a
contas bancárias, celulares e registros fiscais. Consequentemente, a UID chegou às classes
médias, que até o momento achavam que se tratava apenas de uma identificação para quem
precisava de ajuda do governo com alimentação e trabalho e, por esse motivo, consideraram
que a identificação tinha pouco a lhes oferecer. Imagino que, a partir disso, a ingenuidade
desapareceu. A UID deixou de ser apenas uma identificação inocente. A ameaça de perder
a conexão telefônica ou ter as contas bancárias congeladas, ou até mesmo cometer uma
infração legal ao preencher declarações de imposto de renda, fez com que as pessoas,
impotentes, entrassem em conformidade. Essa tática funcionou. A ideia de desobediência
que Gandhi nos ensinou ao nos depararmos com uma política pública ou uma lei deu
totalmente errado. A lição não foi aprendida. Somos uma população muito complacente e,
por esse motivo, não houve qualquer expressão de anarquia.
Nos últimos anos, dois grandes movimentos se engajaram na arte da desobediência civil:
o protesto contra a Lei de Emenda à Cidadania, por meio da qual o governo tentava
segregar apenas pessoas muçulmanas retirando-lhes o direito à cidadania, e o movimento
das agricultoras e agricultores. A emenda da cidadania explicitou o espectro da exclusão pela
identidade e lançou uma sombra sobre o projeto UID. Ao longo do ano, durante o protesto
da classe agricultora contra três leis rapidamente aprovadas no parlamento sem debate ou
consulta, o governo liberou um documento sobre como uma nova tecnologia denominada
AgriStack seria introduzida no setor agrícola. De acordo com o documento, as pessoas
agricultoras receberiam uma identificação única, assim como cada pedaço de terra, e seriam
criadas bases de dados para essas identificações, o que gerou uma reação.
A questão é que o efeito do que fizeram com a tecnologia nesse projeto se espalha para outros
espaços, despertando assim muita insegurança. Se você perguntar “de onde vem a reação?”,
ela vem desses movimentos e também de um grupo de jovens que estiveram na luta pela
privacidade e despenderam muito tempo e energia no processo judicial. Quando o Facebook
tentou introduzir o Free Basics na Índia, essa juventude batalhou por uma internet gratuita.
Ainda, quando sinalizaram alguns problemas sobre a UID, foram provocados pelo pessoal
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do IndiaStack, um grupo de empreendedores sob a mentoria de Nilekani que assumiram
a tarefa de promover o funcionamento da UID e que são frequentemente encontrados
nos corredores de poder. Esse foi o ensinamento que o povo da IndiaStack transmitiu à
juventude, uma lição que não foi esquecida!
Em um conclave organizado pela
UIDAI entre 23 e 25 de novembro
de 2021 para definir uma agenda
para a próxima fase do projeto,
ouviu-se dois membros fundadores
da UIDAI – o antigo diretor do
projeto e seu colega –, que estavam
reunidos com o chefe de um
laboratório de ideias do governo,
reclamando que o projeto nunca
foi destinado (elaborado) para fins
governamentais. O ponto era que
“qualquer coisa para impulsionar a
economia digital não acontecerá se
estiver aprisionada pelo governo”.
Essas foram as suas palavras.

Usha Ramanathan.

• • •

Entrevista conduzida por Rafael Zanatta e Juana Kweitel em novembro de 2021.
Original em inglês. Traduzido por Naiade Rufino.
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“NECESSITAMOS DE MAIS TRANSPARÊNCIA
E DEBATE SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS
DE VIGILÂNCIA”
• Entrevista com Jamila Venturini e Michel Roberto de Souza - Derechos Digitales •

Por Revista Sur
A Derechos Digitales1 é uma organização de alcance latino-americano, comprometida com
a defesa e a promoção de direitos humanos no entorno digital, que trabalha em três frentes
principais: Liberdade de expressão, Privacidade e Direitos autorais e acesso ao conhecimento.
Para esta edição, a equipe da Revista Sur teve a oportunidade de conversar com Jamila Venturini,
codiretora executiva, e Michel Roberto de Souza, diretor de políticas públicas da organização.
Nosso interesse principal, além de conhecer os resultados da pesquisa recentemente publicada
pela Derechos Digitales sobre casos de reconhecimento facial na América Latina2 era escutar,
a partir de informações de uma organização especializada no tema e com foco na região, as
razões do crescimento acelerado do uso de tecnologias de vigilância e reconhecimento facial e
os riscos resultantes para os direitos humanos.
Questões abordadas nesse diálogo incluem, por exemplo, as legislações local e internacional;
relações econômicas e políticas entre fabricantes, provedores e compradores; detalhes da aplicação
dessas tecnologias em diferentes contextos no continente; o impacto da pandemia de Covid-19 na
legitimação de maior vigilância aplicada ao controle do espaço público e privado; o aprofundamento
da discriminação racial e migratória; assim como os principais desafios para a região em termos de
garantia de direito à privacidade, autonomia e acesso à informação da cidadania.
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Revista Sur • Nos últimos anos temos observado um panorama de avanço das tecnologias de

vigilância em países do Sul Global. Qual análise vocês fazem desse cenário?
Jamila Venturini • Nossas preocupações com vigilância e privacidade no contexto digital
estão muito ligadas a uma constatação de que as tecnologias se somam a um histórico de
abusos contra os direitos humanos e criminalização de grupos que se contrapõem às estruturas
de poder estabelecidas na América Latina. Elas podem, por um lado, facilitar a intrusão em
comunicações privadas e, por outro, permitir o acesso a informações que até então não
estavam disponíveis para autoridades policiais ou governos autoritários. Um exemplo são os
metadados, ou seja, os “rastros” que deixamos a cada interação com dispositivos digitais. Eles
incluem geolocalização, horários e duração da conexão à internet ou acesso a determinada
página ou plataforma etc., e são capazes de revelar hábitos individuais íntimos e sensíveis
sobre onde e com quem vivemos, nossa rede de contatos, interesses e pensamentos, nossos
períodos de sono... Infelizmente, há uma série de exemplos de abusos em relação ao uso
desse tipo de informação, por parte do setor público ou por empresas.

Junto a uma série de desenvolvimentos legislativos que buscam facilitar o acesso
governamental a informações privadas coletadas por empresas provedoras dos mais variados
tipos de tecnologias, observamos o crescente interesse regional pela compra de sistemas
de vigilância. Além de registrar o que ocorre em espaços públicos ou semipúblicos, eles
buscam extrair ainda mais informação de comportamentos humanos ou forçar o acesso a
dispositivos, como é o caso dos sistemas biométricos − como os de reconhecimento facial −
e softwares maliciosos, também conhecidos por malware.
Esse interesse advém em grande medida de uma percepção de que as tecnologias vão ajudar
a solucionar problemas sociais. No âmbito da segurança pública, essa retórica defende tanto
a compra das mais variadas tecnologias, como reformas no âmbito normativo que permitam
sua utilização. Cabe ressaltar que a América Latina é uma região mormente consumidora de
tecnologias estrangeiras e não se destaca pela produção local. Nesse sentido, há uma grande
preocupação sobre como os países latino-americanos se tornam um mercado privilegiado
para as fabricantes e distribuidoras de tecnologias de vigilância, especialmente quando os
controles se incrementam em outras regiões do mundo.
Sur • Como tem se desenvolvido o debate sobre o vigilantismo a partir do cenário brasileiro?
JV • No Brasil sabemos o quanto esse tipo de tecnologia avança nas pequenas cidades, em
espaços públicos diversos de maneira rápida e com pouquíssima transparência. A forma
como a cidadania fica sabendo que essas coisas estão acontecendo é quando elas chegam à
imprensa ou quando se identifica uma compra pública de câmeras, por exemplo, por meio de
um processo de licitação. Em todos os casos, quando já é tarde demais e a compra ou adoção
dessas tecnologias já está avançada. Isso num país que tem um histórico de autoritarismo e
abusos. Não necessariamente os avanços legislativos e normativos existentes dão conta das
garantias necessárias para poder usar esse tipo de tecnologia de maneira alinhada com os
180

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

ENTREVISTA COM JAMILA VENTURINI E MICHEL ROBERTO DE SOUZA

DIÁLOGOS

compromissos de direitos humanos assumidos pelo Brasil. Não é um debate simples, e são
necessários critérios muito específicos sobre como tecnologias de vigilância serão utilizadas
e os limites para essa utilização.
Michel Roberto de Souza • É relevante também mencionar a imprensa e os jornalistas,

que têm um histórico de censura e perseguição na região. Temos visto muitos exemplos em
que a patrulha do Estado começa no digital, o que chamamos ciberpatrullaje,3 com coleta
de informações de várias fontes, inclusive abertas, na internet, cuja motivação e fins são, na
maioria dos casos, questionáveis, pois contribuem para estigmatizar jornalistas, ativistas e
defensores dos direitos humanos com opiniões distintas do governo que está na gestão atual.
Utiliza-se de buscas nas redes sociais, com acesso ao telefone e aplicativos de espionagem,
como no recente caso do Pegasus. Fica muito claro que essa violação de direitos começa
no [ambiente] digital, mas isso vai parar no físico. E as tecnologias acabam aumentando
as possibilidades de perseguição. Por isso é importante a questão dos rastros deixados na
internet, da necessidade de criptografia de ponta a ponta, entre outras questões para a
proteção dos direitos humanos.
No caso do reconhecimento facial em locais públicos, isso é elevado à enésima categoria.
Com essa tecnologia é possível saber quem é aquela pessoa, as características do movimento
dela, saber com quem ela está falando. São várias informações, e muitas delas extremamente
sensíveis, mesmo em espaços públicos, que são coletadas por câmeras muitas vezes escondidas.
Isso sem falar nos graves problemas relacionados à discriminação e falsos positivos, além da
possibilidade de cruzamento dos dados do cidadão com outras e diversas bases de dados.
Vemos esta tendência na América Latina inteira, do Estado querer ter mais dados
dos cidadãos. Criam-se bancos de dados gigantescos, e com o reconhecimento facial
simplesmente esses dados são tomados e cruzados com os dados da rua, dos metrôs,
do dia a dia, o que gera uma quantidade enorme de informações sobre todo mundo.
Mas quem é todo mundo? É jornalista, é ativista de direitos humanos, é quem vai
fazer protesto na rua, mulheres, pessoas transexuais, crianças e adolescentes, migrantes,
enfim... Os riscos são muitos, podendo ter ameaças à reunião pacífica, ao próprio
direito de protesto − é possível saber quem está protestando, pois é muito fácil saber
e fazer esse cruzamento −, ameaças à liberdade de movimento e circulação também, à
presunção de inocência, de não ser considerado culpado e não ser investigado sem um
devido processo legal. Esse uso da tecnologia levanta questionamentos muito graves
também sobre privacidade, intimidade e proteção de dados.
Sur • De que forma ocorre essa exposição de dados e informações e qual a sua relação com
práticas discriminatórias?
MRS • Esses dados que são coletados num sistema de reconhecimento facial são dados

biométricos sensíveis e armazenados em algum lugar. Mas é preciso questionar, como se dá
esse armazenamento? Quem tem acesso? Quais dados são cruzados? Quais bases de dados
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podem ser utilizadas? Pode ter algum risco com relação à segurança? Vimos recentemente
uma organização do México, a R3D, que reportou um caso de grave vulnerabilidade dessas
câmeras de segurança, com a possibilidade de que sejam invadidas de uma forma muito
fácil.4 Então temos um Estado que é supervigilantista, mas essa própria vigilância tem falhas
gigantescas de segurança que expõem ainda mais o cidadão, sem contar os questionamentos
sobre a legalidade desse supervigilantismo.
Há graves riscos à liberdade de expressão, de censura, com um efeito perceptível pelo
esfriamento do debate público e a autocensura, porque a pessoa sabe que ela está sendo
vigiada. Isso é muito claro com relação a jornalistas e pessoas defensoras de direitos
humanos. Há a dificuldade, por exemplo, de fazer investigações, de manter contatos com
fontes de informação, porque tudo vai estar nesse ambiente de vigilância. Fora as questões
de discriminação, que estão ocorrendo no mundo de forma muito incisiva por conta
principalmente das falhas dessas tecnologias para lidar com pessoas que não são homens
brancos. Ou seja, basicamente para lidar com mulheres, para lidar com pessoas de pele
escura, com pessoas negras e com crianças também. Há vários problemas relacionados à
discriminação, com prisões arbitrárias e outras ilegalidades. E questões de migração, pois
sabemos que cada vez mais os imigrantes estão sendo vigiados de várias formas, que os
Estados têm se utilizado das mais variadas tecnologias com fins de vigilância.
Temos discutido muito como a tecnologia tem sido utilizada para deslocar as pessoas
migrantes, inclusive com casos graves de acesso aos telefones celulares e redes sociais,
entre outros abusos. E os casos não ficam restritos às regiões de fronteira, mas igualmente
envolvem casos de reconhecimento facial nas cidades para saber onde estão os migrantes,
com quem eles estão falando, se estão em uma situação legal no país ou não.
Assim, há altos riscos relacionados à tecnologia em um sentido mais lato, mas também ao
reconhecimento facial num sentido mais estrito. A utilização de ferramentas com a chamada
inteligência artificial vem sendo muito debatido em termos de utilização de tecnologia, e
de tecnosolucionismo, no sentido de que a IA poderia ser usada e pode ser boa para tudo,
desde a tarefa mais simples até a mais complicada. O reconhecimento facial também se
utiliza de uma inteligência artificial, por isso as coisas se conectam.
Sur • Pensando na América Latina, quais seriam as contradições identificáveis em relação

à valorização das ferramentas tecnológicas de vigilância e o cerceamento de liberdades
individuais e coletivas, por exemplo?
JV • São muitas contradições que observamos em nossa região, que é muito diversa

inclusive em relação a como se usam essas tecnologias de vigilância. Um primeiro ponto a
destacar é que a vigilância persiste em seu caráter mais arcaico, com agentes perseguindo
opositores políticos em determinados países, e chega a elevados níveis de refinamento,
com a instalação de antenas de captura de comunicações, câmeras de reconhecimento
facial ou a instalação de software malicioso. Esse tipo de estratégia tem sido utilizado
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contra jornalistas, movimentos sociais e pessoas defensoras de direitos humanos com o
objetivo de silenciar, criminalizar e de perseguir esses grupos.
Um segundo ponto está relacionado à pergunta, que já é quase um clichê, “quem vigia
o vigilante?”. Por um lado, observamos uma tendência crescente na coleta de dados
da cidadania por parte dos Estados; por outro, há uma tentativa de fechar cada vez
mais as possibilidades de acesso à informação pública e várias limitações em relação às
iniciativas de transparência pública. Isso ficou evidente durante a pandemia: enquanto
os governos lançavam suas estratégias baseadas na coleta de dados sensíveis sobre fluxos
de movimentos e condições de saúde, eles buscavam ao mesmo tempo restringir o acesso
à informação da cidadania sobre as ações do próprio Estado. Isso foi super evidente
no caso brasileiro e é totalmente inaceitável. Qualquer ação estatal que possa resultar
em uma limitação ao exercício de direitos fundamentais deve ser acompanhada, entre
outras, de estritas medidas de transparência, como apontam vários órgãos e autoridades
internacionais de direitos humanos.
Finalmente, é importante reconhecer que a vigilância também ocorre de maneira
desigual nas sociedades e está dirigida de maneira diferenciada a determinados grupos.
Quando se propõe instalar câmeras de reconhecimento facial no metrô, por exemplo,
ou em qualquer meio de transporte público, isso atinge as pessoas que usam o transporte
público, e não aquelas que contam com outras opções. Essa discussão não é nova,
mas é sempre importante enfatizá-la. A vigilância afetou e afeta as populações que
historicamente foram mais marginalizadas e, com o auxílio de novas tecnologias como
a inteligência artificial, ela pode reforçar desigualdades. Já vemos na região como certas
tecnologias são utilizadas para legitimar intervenções estatais em contextos de grande
vulnerabilidade. Na Argentina e no Chile, por exemplo, já se busca utilizar sistemas
para “prever” situações como gravidez na adolescência, evasão escolar, entre outras, a
partir da coleta e cruzamento de uma série de informações pessoais. Em outros países,
propostas de uso de policiamento preditivo − extremamente questionadas no âmbito
internacional − estão sendo testadas.
Sur • Qual é a percepção de vocês em relação à normatividade e sua capacidade real de

limitar a ação perversa das tecnologias de vigilância?
JV • Os cenários variam a depender do país e da tecnologia em questão. Uma coisa é falar

sobre interceptação telefônica e telemática,5 e há uma série de critérios muito estritos que
deveriam ser seguidos em termos de procedimento para que ocorram da forma menos
intrusiva possível e em casos muito específicos e limitados. Nesse sentido existe maior
consenso e regras estabelecidas que poderiam ser extrapoladas para outras práticas, como a
ciberpatrullaje, a quebra de criptografia, entre outras. A videovigilância e o reconhecimento
facial, por sua vez, são formas de vigilância em massa, e existem muitos questionamentos
sobre até que ponto são compatíveis com o marco de direitos humanos existente que está
fundamentado em critérios de legalidade, necessidade e proporcionalidade.6
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Existe um amplo debate internacional sobre a legitimidade da compra e venda de tecnologias
de vigilância e a necessidade de uma moratória ou proibição desse tipo de negócio, tanto
devido à fragilidade institucional dos países compradores, como por conta da falha das
empresas produtoras de garantir que elas não geram riscos aos direitos humanos. Sobre essas
empresas recai a responsabilidade de garantir que as tecnologias que produzem são seguras,
não geram riscos excessivos aos direitos humanos e não são oferecidas a governos autoritários.
No entanto, dado o avanço dessas tecnologias de forma indiscriminada na região, inclusive
na ausência de normas específicas, é necessário pensar em quais as regras necessárias para
dar conta de mitigar riscos, assim como para garantir que haja instâncias de revisão e de
supervisão com participação democrática.
MRS • Como, onde e com quais ferramentas regulamentar são questões que ainda estão

em aberto, porém temos algumas pistas. A Michelle Bachelet, Alta Comissária de Direitos
Humanos da ONU, publicou nos últimos meses um relatório muito preciso e importante
que apontava para os altos riscos do uso de tecnologias e de inteligência artificial para a
sociedade e pediu a moratória da utilização desse tipo de tecnologia até que os Estados
consigam cumprir uma série de requisitos de respeito aos direitos humanos,7 considerandose o desenho da vida dessa tecnologia, do começo ao fim. Esse acompanhamento é
extremamente necessário.
Sur • Quais são os principais desafios, em termos de direitos humanos, privacidade e

segurança, que o reconhecimento facial como estratégia de vigilância e controle impõe para
as organizações de direitos humanos na América Latina?
MRS • Muitas vezes temos dificuldade em entender como funcionam as tecnologias e como
têm sido aplicadas, pois estamos falando de contextos de extrema opacidade. Não se sabe
quem faz, como faz, qual é a lei que as legitima. Elas também não têm uma finalidade
específica, em contextos em que não há nenhuma participação social. Parece uma questão
meramente administrativa, do dia a dia, e por isso se entende que não seria preciso ouvir
a população, não seria preciso ouvir as pessoas que vão ser impactadas, que o próprio
debate sobre o impacto não seria necessário. Mas é justamente o contrário: necessitamos de
mais transparência e debate sobre o uso de tecnologias de vigilância em face dos enormes
impactos negativos nas vidas das pessoas. Diante dessa opacidade, por exemplo, no tema do
reconhecimento facial, a Derechos Digitales publicou e mantém um site8 e recentemente
fez uma pesquisa junto com o consórcio Al Sur, que reúne 11 organizações da América
Latina, e identificamos cerca de 40 iniciativas de uso de reconhecimento facial na região. No
Brasil, foram identificadas 4 ou 5 iniciativas, mas sabemos que existem muito mais.9 Então
a própria existência desse tipo de tecnologia vigilantista já é um enorme desafio.

Estudos mais recentes de outras organizações demonstram desafios que são gigantescos
na adoção de tecnologias sem o devido cuidado em respeitar os direitos humanos. No
Brasil, organizações estão olhando como o reconhecimento facial interfere em direitos de
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pessoas trans, por exemplo. A Coding Rights fez esse estudo, e são pesquisas extremamente
importantes porque estão dando outra perspectiva para os problemas e impactos negativos
da utilização dessa tecnologia.10
É importante questionar, dar mais transparência. Mas quando fazemos perguntas para o poder
público, ele simplesmente não tem resposta, apenas uma ideia de que vai solucionar alguma
coisa, resolver algum ou vários problemas de uma vez só, que isso vai ser bom para a segurança
pública, que vai diminuir a criminalidade, mas não sabe como de fato essa tecnologia vai
solucionar o problema. Nos fóruns internacionais, a própria ONU recentemente revisou a
resolução sobre privacidade na era digital, trazendo os riscos do uso de tecnologias biométricas
e de inteligência artificial. Do mesmo modo, a UNESCO aprovou um acordo sobre inteligência
artificial tentando levantar algumas questões, inclusive enfatizando a necessidade de utilização
de avaliação de impacto ético (ethical impact assessment).11
Sur • Como funciona a conscientização voltada aos públicos diretamente afetados e como

têm sido pensadas as estratégias e esse diálogo da própria sociedade civil organizada?
JV • Como comentei antes, geralmente a sociedade civil fica sabendo dessas tecnologias

quando já é tarde demais, ou seja, quando o processo de compra já está em andamento.
Então, uma alternativa de ação envolve o questionamento judicial buscando barrar a
implementação e obter informação.
Há uma série de casos que observamos, nesse levantamento que foi feito, por exemplo,
em que há uma gestão administrativa muito precária. Então, o fato de termos essa
limitação em como se apresenta a discussão dentro de um marco de direitos humanos
reflete um pouco essas dificuldades que temos mencionado. E não necessariamente isso
é exclusividade das tecnologias de vigilância ou dos sistemas de reconhecimento facial,
pois estamos num momento de retrocesso muito grande em relação à agenda de direitos
humanos na região. Mas, sim, ainda há muito por se fazer em relação a como entendemos
esses critérios de legalidade, necessidade, proporcionalidade quando se trata de sistemas
de reconhecimento facial e de tecnologias de vigilância.
Existe um desafio nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, o grande esforço de conscientização
precisa, nesse momento e enquanto essas tecnologias avançam dessa forma tão intensa, estar
colocado nas pessoas que fazem a gestão pública, em quem está lidando com as contratações,
quem está lidando com as decisões, nos formuladores de políticas públicas e no Poder
Judiciário para fazer o controle efetivo de como elas são implementadas. Porque estamos
falando de algo que escapa ao debate legislativo.
O debate chega depois do avanço administrativo dessas tecnologias e, muitas vezes, inclusive,
após o seu questionamento judicial. Enquanto sociedade civil, também é importante entender
essas tendências e tentar mapear o que está acontecendo, onde elas são implementadas,
quais são as empresas que estão tentando empurrar isso, porque aí é possível também
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encontrar outras estratégias, outras formas de reagir, inclusive fora da região, por exemplo,
nos países de origem dessas empresas, em outros tipos de fórum. Ainda existem desafios, e
uma preocupação urgente é como nos apropriamos desse debate enquanto organizações de
direitos humanos, como reagimos a essas iniciativas, que tipo de argumentos vamos trazer...
Existe muito desconhecimento, e a gente observa, lamentavelmente, tentativas de utilizar
ou apoiar tecnologias desse tipo advindas até de organizações da sociedade civil. Precisamos
continuar trabalhando em conjunto para ter uma compreensão comum e, no seguinte
passo, junto a formuladores e formuladoras de políticas públicas. Com certeza, conquistar a
opinião pública é um objetivo, mas o desafio é muito maior também em relação a como nos
mobilizamos socialmente em favor dos direitos humanos de maneira mais ampla.
MRS • O debate está saindo um pouco do nicho de quem lida com tecnologia. As
preocupações têm ido cada vez mais para a sociedade civil de uma forma ampla e a quem está
lidando com os temas diariamente. Por exemplo, para quem está lidando com os temas de
racismo, direitos de crianças e adolescentes, migração, liberdade de imprensa e com outros
temas. Está se criando um caldo da sociedade civil com relação ao tema do reconhecimento
facial em específico, mas também com relação à utilização de outras tecnologias para fins
de vigilância. Mas falta ainda uma percepção de que isso de fato é um risco e um problema
de direitos humanos. E esse é o primeiro momento, identificar isso como um problema nas
mais diversas áreas de atuação da sociedade civil, para depois conseguir influenciar e tentar
fazer litígios estratégicos que tenham mais participação de vários atores.

A participação social precisa ser fomentada nas mais diversas áreas. Eu, enquanto advogado
que lida com tecnologia, direitos humanos e litígio, vejo uma questão de tecnologia de
determinada forma. Agora, quando um jornalista, ou uma associação de jornalistas, está
lidando com uma questão de tecnologia, ela está vendo de outra forma. Há uma riqueza
imensa nessa troca de conhecimento. Em alguns países a percepção do uso dessas tecnologias
como um problema é muito evidente, como no México, com todos os ataques que estão
acontecendo por lá e a importância de se verificar como a tecnologia tem sido utilizada para
violar direitos. Isso vai expondo e criando possibilidades de defesa por parte da sociedade
civil diante de um momento de ataque, como uma necessária resistência.
Sur • A partir da pesquisa que desenvolveram, como vocês enxergam a relação entre os países

que estão produzindo essas tecnologias e os países da América Latina, e como acontece esse
lobby, principalmente na questão de segurança pública, que é uma das áreas em que talvez
elas estejam sendo mais utilizadas?
JV • O que fizemos foi um mapeamento. Identificamos, por exemplo, que há empresas

internacionais atuando na região de diferentes formas. Há muitos anos − pelo nosso mapeamento
desde os anos 1990 − existem acordos de vários países com essas empresas. E geralmente
também há revendedoras locais desses sistemas internacionais. Outra situação que observamos,
e já era uma hipótese nossa, envolve empresas chinesas. Tem outra forma de atuação em que
elas oferecem os serviços e, ao mesmo tempo, o Estado chinês oferece o financiamento para
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a contratação daqueles serviços. É quase como se fosse uma doação do serviço. Também há a
situação em que aquilo não tem custo econômico ou tem um custo reduzido.
E aí quando pensamos em reconhecimento facial, há várias provedoras que se envolvem,
desde aquelas de infraestrutura, de telecomunicações etc. Desde empresas nacionais até
internacionais. É interessante observar como as empresas internacionais estão operando
com apoios e contratos milionários na região, no caso mais evidente, as empresas chinesas
proibidas de operar em alguns países com suspeitas graves de envolvimento ou de utilização
dos seus sistemas em contextos de violação de direitos humanos. No México, especificamente,
encontramos esses casos. Por outro lado, o fato de que seja uma cadeia tão complexa torna
ainda mais difícil identificar todos esses agentes e as capacidades de cada um.
Desta maneira, quando pensamos em lobby e como as empresas atuam aqui, uma questão
é: parece existir uma diferença entre como elas operam nos seus países de origem e como
elas operam na região, não necessariamente em relação a reconhecimento facial. No ano
passado, várias empresas declararam que não venderiam suas tecnologias de reconhecimento
facial para polícias. Mas quando se tenta entender mais sobre essa declaração, às vezes, ela
está limitada a um escopo nacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, no contexto do
[movimento] Black Lives Matter, várias empresas, como a Amazon, a IBM, a Microsoft,
entre outras, declararam que não iam vender sistemas, mas não ficava tão evidente se eles
não seriam vendidos globalmente, se eles não seriam vendidos somente lá, para quem não
seriam vendidos, por quanto tempo... São as limitações desse tipo de medida proativa.
Então um grande desafio é entender como essas empresas se veem globalmente. Outro
desafio, quando se trata de empresas de vigilância, tem a ver com até que ponto existem
mecanismos de solicitação de prestação de contas por parte dessas empresas e até que ponto
têm sido efetivas essas medidas. A gente consegue ter um pouco essa dimensão, sem tanta
evidência de um lobby, mas sabemos que muitas vezes são relações diretas que acontecem no
âmbito administrativo entre vendedores e compradores.
A Derechos Digitales é membro de uma organização global chamada Global Network
Initiative (GNI), composta por várias partes interessadas (multistakeholder) e que reúne
empresas, organizações da sociedade civil e a academia que tratam de resistir a obrigações
impostas por Estados específicos e que são abusivas em relação à privacidade e liberdade de
expressão. Essas coisas vão variar muito em relação ao que se está discutindo normativamente,
qual é o setor da empresa e certamente também em relação ao país. Quando se trata de
reconhecimento facial de modo específico, como não existe uma discussão legislativa tão
forte, as formas de influência vêm de outros lados.
MRS • Algumas empresas já declararam que não vão utilizar essas tecnologias e que se

autoimpuseram, digamos assim, uma moratória com relação ao reconhecimento facial. Mas,
ao mesmo tempo, elas querem uma regulamentação. O discurso é de que seria necessário
regulamentar de alguma forma para evitar riscos maiores aos direitos humanos. A verdade é
que isso é um grande mercado, mundial e bilionário, da segurança pública, mas também o
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mercado do reconhecimento facial e do vigilantismo em geral. Sabemos que tem muita empresa
fazendo lobby legislativo, mas há uma dificuldade em saber quem são, quais são os interesses e
os argumentos que estão sendo levantados. Esta dificuldade aumenta quando pensamos num
contexto mais local, por exemplo, em escolas e em projetos de cidades inteligentes. Saber de
fato quem está fazendo lobby é difícil. Temos alguns indícios, algumas suposições…
Sur • Quais são as perspectivas futuras para esse debate?
JV • Há alguns anos imaginávamos que poderíamos estar, nesse momento atual, com

uma agenda positiva e propositiva em relação ao uso de tecnologias. Essa agenda existe
e persiste, ela continua estando no centro das nossas preocupações. Mas estamos vivendo
um momento de muitos desafios, de muito retrocesso, que pode ser agravado por essas
tecnologias de vigilância, o que faz com que a gente tenha que se mobilizar cada vez mais
para resistir em relação a elas e para tentar conscientizar sobre os riscos que elas trazem.
Às vezes, podemos nos sentir um pouco tecnofóbicos, para pegar o extremo oposto do
tecnosolucionismo, mas boa parte dos esforços que precisam ser feitos nesse momento,
em que muitas dessas tecnologias têm um apelo grande na sociedade, em diferentes
setores, nos Estados etc., é tentar desnaturalizar alguns pressupostos por trás do uso dessas
tecnologias. Considero que é fundamental uma visão crítica para estabelecer as bases para
o diálogo sobre o que queremos do uso das tecnologias, o que queremos das normas que
vão regular usos que eventualmente sejam necessários, que sejam específicos, inclusive no
âmbito de investigações. Como eu disse no início, existem situações em que será necessário
eventualmente recorrer a determinadas tecnologias e determinadas informações, mas isso
precisa estar muito limitado. Infelizmente, o que percebemos como tendência é o contrário,
é uma tentativa de liberalizar ao máximo esses usos e esse acesso.
Com isso, estamos neste momento de defesa dos nossos direitos mais fundamentais, sabendo
que, quando se fala em privacidade, falamos de um direito que é instrumental para vários outros
direitos. Então é importante entender isso: não se trata simplesmente de um direito individual,
do meu direito a não ser incomodada nas minhas comunicações; se trata basicamente da minha
possibilidade de interagir e me desenvolver com autonomia, de me expressar com liberdade. E
com isso também permitir que a sociedade como um todo possa ter acesso a uma série de outras
informações, e de visões sobre futuro, sobre a realidade. As coisas estão muito interconectadas,
estamos falando de coisas que também afetam o quanto a nossa democracia pode florescer ou
não, e não só de questões individuais. E é fundamental trazer isso de volta para a conversa.
• • •
Entrevista conduzida pela equipe da Revista Sur em novembro de 2021.
Original em português.
“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial
Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”
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• Impacto dos softwares de e-proctoring •
na privacidade de estudantes universitários

RESUMO
O texto aborda a seguinte pergunta: Qual é o impacto do uso de programas de e-proctoring
na privacidade de estudantes universitários? Partindo-se de um caso ocorrido em uma
universidade do Peru, em 2020, são explorados os conceitos relacionados ao e-proctoring, à
privacidade e à proteção de dados pessoais. Também é feito um relato sobre o grau de adoção
dessas tecnologias, com especial foco na região da América Latina. Por fim, é apresentada uma
análise sobre a interação entre o e-proctoring e as normas de proteção de dados pessoais
que inclui a casuística mais recente sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE
E-proctoring | Vigilância | Dados pessoais | Educação

• SUR 31 - v.18 n.31 • 189 - 200 | 2021

189

VIGIAR E REPROVAR

1 • Introdução
Embora existam há muitos anos, os softwares de e-proctoring ou proctoring remoto eram
pouco conhecidos até antes da pandemia de Covid-19. Ao contrário de outras ferramentas
educacionais, o e-proctoring, voltado à supervisão remota para avaliações on-line, tem uma
capacidade disruptiva imensa que se deve principalmente ao uso intensivo de tecnologias de
ponta, como biometria, reconhecimento facial e inteligência artificial.
A virtualização das aulas durante o ano de 2020 devido à pandemia marcou o início da
adoção massiva desses programas em todo o mundo. Sua capacidade de permitir o controle
de avaliações on-line e seu potencial para detectar condutas desonestas, como falsificação de
identidade e plágio, também os tornaram uma solução muito atraente para as universidades.
No entanto, a implantação dessas tecnologias tem causado diferentes reações adversas
nas comunidades estudantis. Talvez as mais específicas girem em torno da conveniência
de adotar tecnologias consideradas muito invasivas à privacidade. Apesar desta e de
outras objeções, em muitos casos as universidades forçaram seu uso com consequências
nem sempre positivas.
Este artigo busca lançar mais luz sobre o impacto do uso dessas tecnologias na privacidade
de estudantes universitários. Ainda que seu foco esteja na região da América Latina,
especificamente no Peru, aborda-se um problema cujas características são semelhantes às de
outros lugares onde esses programas foram implementados.

2 • O caso da Universidade San Marcos
Em agosto de 2020, a Universidade Nacional Maior de San Marcos (UNMSM), universidade
pública mais importante do Peru, anunciou que seu Exame de Admissão Anual [equivalente
a um exame de ingresso ou vestibular] seria realizado em formato virtual.1 Essa notícia,
divulgada após vários meses de incerteza devido às medidas implementadas para impedir a
propagação da Covid-19, significou um alívio para muitos candidatos, ao mesmo tempo em
que trouxe um novo conjunto de preocupações.
Em seu comunicado, a Universidade San Marcos também destacou que tinha
estabelecido algumas medidas para evitar possíveis comportamentos desonestos que
poderiam ocorrer em uma prova não presencial, mas não se aprofundou no assunto.
Contudo, uma semana depois, em uma entrevista com o chefe do Escritório Central de
Admissão da UNMSM, este apresentou mais detalhes:
Agora que está decidido que o exame de admissão será virtual, surge
uma série de questões, principalmente relativas à possibilidade de
alguns estudantes trapacearem, de usarem o computador para
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buscar as respostas em páginas da web, de alguém ajudar a
responder às perguntas ou que haja falsa identidade do candidato.
[…] Por meio de um aplicativo que utiliza a inteligência
artificial, será verificado se o candidato em frente ao computador
no dia do exame é o mesmo que se cadastrou biometricamente.
[…] O aplicativo de segurança irá capturar as imagens a cada
minuto e detectar se alguém abre uma página da web diferente da
avaliação. Mas também detectará se o computador possui alguma
conexão periférica, por exemplo, com uma tela, um cabo HDMI
ou software remoto. O sistema também é capaz de registrar se
alguém faz um copy-page [copiar página], uma captura de tela
(screenshot) ou se mudanças são ativadas na janela do Windows.2
Várias pessoas candidatas ao Exame de Admissão ficaram inicialmente céticas e depois
expressaram sua reprovação a essa nova modalidade por diferentes motivos: alguns estavam
relacionados ao contexto da pandemia, mas outros correspondiam a falhas estruturais,
como exclusão ou desigualdade digital, e também ao medo que o uso de tecnologias –
até então desconhecidas – despertava, e cuja importância era primordial para o normal
desenvolvimento da prova. Nos meses seguintes, essas pessoas se organizaram e fizeram uma
resistência coordenada para tentar impedir o Exame Virtual.
Entretanto, a UNMSM não recuou e, quando chegaram as datas estabelecidas em outubro,
procedeu à realização do Exame Virtual, que teve uma participação reduzida: apenas 8 mil
pessoas de um total inicial de mais de 15 mil.
Conforme previsto por muitos de seus detratores, vários incidentes foram relatados durante
o Exame. Por exemplo, houve denúncia de que, embora fosse um requisito obrigatório,
vários estudantes foram autorizados a fazer a prova sem a câmera ligada. As perguntas e as
respostas do texto circularam em redes sociais. Incrivelmente, também houve denúncia de
que o Exame foi transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Twitch.3
Apesar das denúncias, que motivaram diferentes pronunciamentos de entidades como o
Congresso da República,4 a Superintendência Nacional de Ensino Superior Universitário
(SUNEDU)5 e inclusive a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais (APDP),6 a
Universidade os ignorou e dias depois publicou os resultados do Exame de Admissão. Com
o passar das semanas, o interesse sobre o caso foi diminuindo e, com exceção da APDP,
que iniciou um processo de fiscalização administrativa, as demais entidades não deram
continuidade a outros tipos de ação.
Durante os eventos já mencionados, a imprensa nunca abordou as “tecnologias que usavam
inteligência artificial” para detectar o plágio e a falsificação de identidade que foram
anunciadas pelas autoridades da UNMSM. Porém, em uma investigação posterior que
realizamos no início de 2021, descobrimos que a tecnologia utilizada pela Universidade se
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chamava SMOWL, um software criado e distribuído pela Smowltech, empresa espanhola
especializada na prestação de serviços de e-proctoring.7

3 • E-proctoring na América Latina e a proteção de dados pessoais
Como foi dito, o caso da Universidade San Marcos nos levou a iniciar uma pesquisa
sobre as implicações do uso dessas ferramentas tecnológicas. Assim, no final do
primeiro trimestre de 2021, publicamos um relatório que incluía um mapeamento
inicial da adoção do e-proctoring na região da América Latina, bem como uma coleta e
análise da legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados pessoais.8 A seguir,
comentamos alguns de seus resultados.
3. 1 - Implantação de e-proctoring na América Latina

O estudo em questão escolheu três países para estudos de caso, Argentina, Chile e Peru,
e realizou sobre estes uma pesquisa documental para identificar, por meio de consulta em
fontes abertas, o grau de adoção de soluções de e-proctoring durante 2020, especificamente
por universidades públicas e privadas.
Este levantamento inicial revelou o seguinte: na Argentina, foram detectados 10 casos
de adoção de um ou mais softwares de e-proctoring, 2 deles em universidades públicas e
8 em privadas. No Chile, foram detectados 11 casos, 1 deles em universidades públicas
e 10 em privadas. Por fim, no Peru foram detectados 25 casos, 12 em universidades
públicas e 13 em privadas. Os três softwares de e-proctoring mais usuais foram, nesta
ordem: SUMADI, SMOWL e METTL.9
Embora as evidências coletadas não tenham estabelecido padrões comuns entre
as universidades, um fator recorrente foi que a maioria dos programas serviu quase
exclusivamente para controlar avaliações realizadas on-line e, em geral, foram adotados
como soluções de emergência. Talvez seja devido a este último motivo que a sua
implantação tenha ocorrido quase sempre de forma inesperada e, em muitas ocasiões,
sido realizada sem ao menos possibilitar processos adequados de familiarização de
estudantes e docentes com o software.
Outro aspecto interessante a destacar é que a maioria dos programas de e-proctoring
eram soluções que utilizavam tecnologias muito avançadas. Por exemplo, os três mais
recorrentes funcionavam baseados em algoritmos de inteligência artificial, alimentados
com dados obtidos em ferramentas como reconhecimento facial e biometria. Todos
esses dados, além do mais, eram obtidos graças ao fato de que os programas assumiam
o controle dos dispositivos onde o corpo de estudantes realizava suas provas, exigindo
para isso que possuíssem elementos periféricos (câmeras, microfones) e um sistema
operacional de acordo com suas necessidades.
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3. 2 - Proteção de dados pessoais aplicáveis ao e-proctoring

O fato de que os softwares de e-proctoring exigiram o consumo de uma grande quantidade
de dados produzidos pelo corpo discente durante o desenvolvimento das avaliações foi
motivo de preocupação no caso da Universidade San Marcos, conforme mencionado
na seção anterior. Quanto ao que pudemos identificar como preocupações diretamente
relacionadas à privacidade, essas tecnologias foram percebidas como muito invasivas, pois
gravavam constantemente estudantes e seu ambiente, registrando tudo o que era feito em
seus dispositivos. Esse material era o insumo principal para desqualificá-los sob parâmetros
nem sempre explicitados e geralmente confusos.
Nesse ponto, a pesquisa realizada mostrou que a maioria dos softwares de e-proctoring
tratava dados pessoais como: endereço IP, histórico de navegação, imagem do rosto,
nomes e sobrenomes, traços faciais e voz. Alguns destes dados, ademais, eram
considerados dados sensíveis nos três países de estudo, o que implicava necessariamente
a aplicação de diferentes normas que regulam seu tratamento, sobretudo aquelas
relacionadas com a proteção de dados pessoais.10
Embora tenha sido identificado que os países tinham leis de proteção de dados pessoais
de alcance nacional e disposições de cumprimento obrigatório nesse sentido, também
foi descoberto que sua aplicação ao uso do e-proctoring não estava isenta de aspectos
controversos. Por exemplo, havia o tema da jurisdição: nenhum dos três programas mais
utilizados era fornecido às universidades por empresas domiciliadas no território, mas sim
no exterior e pela internet. Uma possível anomia também foi identificada, resultante do fato
de que o uso do e-proctoring não tinha sido previsto em nenhum regulamento anterior, de
modo que não era claro o nível de exigência de obrigações como o cadastro de bancos de
dados pessoais ou a solicitação de consentimento, principalmente em um contexto de crise
como o que se vivia em 2020 por causa da Covid-19.
Não obstante o anterior, a pesquisa pôde verificar que pelo menos na Argentina e no
Peru, uma vez superado o problema do alcance territorial das normas de proteção de
dados pessoais, várias disposições gerais e específicas eram inteiramente aplicáveis, senão
às empresas fornecedoras do e-proctoring, ao menos às universidades que contrataram
seus serviços. No entanto, diante de uma avaliação de cumprimento, salvo exceções, na
maioria dos casos parecia que as universidades haviam pensado que essas disposições não se
aplicavam a elas ou simplesmente optaram por descumpri-las.
Um problema adicional para poder determinar com maior precisão em que medida
as normas de proteção de dados pessoais desses três países foram descumpridas e que
significava ter incorrido em infrações é que, exceto no Peru, não houve investigações
ou processos de fiscalização pelas autoridades de proteção de dados. Portanto, a
maioria das conclusões do estudo comentado tinha natureza especulativa e requeria
pronunciamentos oficiais para que se tornasse mais sólida ou fosse descartada.
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4 • Impacto na privacidade:
o caso da Espanha e do Peru sobre o e-proctoring
Dissemos na introdução que, embora nosso foco de estudo seja a América Latina, as situações de
conflito produzidas pela implantação do e-proctoring têm sido globais. Prova disso é que ao mesmo
tempo em que a Universidade San Marcos, no Peru, anunciava o uso do SMOWL para controlar
seu Exame Virtual, situações semelhantes ocorriam em outros países. Como na Espanha, país
onde existe atualmente pelo menos um pronunciamento da Autoridade Espanhola de Proteção de
Dados (AEPD) sobre um caso de uso de e-proctoring na Universidade de La Rioja (UNIR).
4.1 - O caso da UNIR na Espanha

Tal qual explicado nesta cronologia11 do meio de comunicação Newtral, em março de 2021,
a UNIR informou a seu corpo discente que, devido à pandemia de Covid-19, realizaria seus
exames de julho em modalidade virtual. Após este anúncio, também foi indicado que um
programa de “autenticação biométrica” seria implementado como medida de segurança.
De modo muito similar ao ocorrido no caso da Universidade San Marcos, um expressivo
grupo de estudantes espanhóis expressou suas críticas à mudança, mas não foi devidamente
atendido. Inclusive, o software utilizado nesta ocasião era o mesmo que no Peru, o SMOWL.
O caso foi denunciado pelas pessoas afetadas aos tribunais e também à AEPD. Esta
última emitiu um pronunciamento de advertência em julho deste ano.12 Algumas das
conclusões do documento incluíram:
• Que é conveniente realizar uma análise de impacto na privacidade, a fim de
determinar se o uso de programas como os de e-proctoring é realmente a melhor opção
para atingir os objetivos de avaliação educacional.
• Quanto ao tratamento de dados biométricos por meio de tecnologia de reconhecimento
facial, embora possa ser conveniente para as universidades, isso não significa que seja
necessário, condição indispensável no tratamento de dados sensíveis.
Além disso, os argumentos anteriores também são respaldados em informe divulgado
pela AEPD, há um ano, sobre o uso de técnicas de reconhecimento facial na realização de
provas de avaliação on-line,13 no qual já havia sido indicado que:
• A situação de emergência sanitária não suspendeu o respeito aos direitos humanos,
incluindo o direito à autodeterminação informativa na União Europeia.
• O consentimento não pode ser considerado livre nestes casos se quem o outorga não
pode retirá-lo sem sofrer qualquer dano. Portanto, é necessário estabelecer alternativas
que não envolvam o uso de tecnologias como o reconhecimento facial.
194

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

CARLOS GERMÁN GUERRERO ARGOTE

ARTIGO

• Parece ser exigível uma norma, com força de lei, que possibilite e delimite o
uso de tecnologias que coletam dados sensíveis (como o reconhecimento facial)
no caso das avaliações on-line.
4.2 - O caso da UNMSM no Peru

Não obstante o caso ocorrido no Peru ainda esteja pendente de resolução final pela
Autoridade de Proteção de Dados, há vários elementos que fazem parte da denúncia
apresentada naquela ocasião à autoridade e que se assemelham ao caso espanhol.14
Por exemplo, em relação ao princípio da legalidade no direito peruano, que pressupõe uma
base legitimadora para o tratamento de dados pessoais, não existe, até o momento, nenhuma
regulamentação específica no país sobre o uso de ferramentas como o e-proctoring. De acordo
com a pesquisa mencionada na seção anterior, esta ausência parece ter sido entendida pela
Universidade San Marcos como um fator que lhe permitia descumprir obrigações formais de
nosso sistema, como o cadastro prévio de um banco de dados pessoais (requisito obrigatório).
Algo similar ocorre no caso do consentimento, que foi denunciado à Autoridade como
ausente ou inválido, pois a Universidade não teria prestado informações suficientes, a
quem se candidata, sobre a natureza do tratamento de seus dados pelo SMOWL. Outro
argumento, no mesmo sentido, também indica que, ainda que fosse provada a solicitação de
consentimento, este não poderia ser dado livremente, pois não outorgá-lo (e, portanto, não
participar do Exame Virtual) causava sérios prejuízos às pessoas candidatas, que ficariam
sem possibilidade de acesso à Universidade durante esse ano.
Há também a questão da proporcionalidade. Embora seja verdade que a norma peruana não
é tão avançada como a norma espanhola, sendo a primeira inspirada em regulamentação
anterior ao atual Regulamento Geral de Proteção de Dados da Espanha,15 parece fazer sentido
considerar a necessidade de avaliar se, efetivamente, uma ferramenta como o SMOWL, no
contexto da pandemia de Covid-19, era um instrumento necessário e não apenas conveniente
para cumprir o objetivo de realizar uma avaliação e evitar condutas desonestas.
Existem ainda outros aspectos que se afastam do ocorrido no caso da UNIR e não
queremos deixar de mencionar, pois não é impossível que também se apresentem na
Espanha e/ou em outros países onde são utilizadas tecnologias de e-proctoring, sobretudo
em grande escala. Quanto a este ponto – que também aparece na denúncia – indica-se a
aparente infração ao princípio de segurança que, na normativa peruana, é desenvolvido
expressamente por uma Diretiva que estabelece obrigações específicas segundo o tipo
de dados, a finalidade do tratamento e se o detentor do banco de dados é uma entidade
pública ou privada. As violações a este princípio estariam refletidas nas diversas situações
irregulares relatadas durante os dias do Exame Virtual, conforme mencionadas na segunda
seção, como a ausência de cadastro prévio do banco de dados e a falta de divulgação das
políticas de privacidade no portal da Universidade, entre outras.
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5 • Conclusões
Algumas conclusões a partir de tudo o que foi dito neste artigo são:
• A adoção de programas de e-proctoring tem sido ampla no mundo em virtude da
pandemia de Covid-19. Somente na América Latina, um total de 46 universidades os
utilizaram durante 2020, principalmente para controlar suas avaliações on-line.
• Pelo menos no caso do uso do software SMOWL na Universidade San Marcos,
durante 2020 ocorreram fatos que nos convidam a pensar criticamente sobre o impacto
dessas tecnologias e a ameaça que representam para as/os estudantes, principalmente
para sua privacidade.
• Um estudo anterior sobre e-proctoring identificou que pelo menos na Argentina,
no Chile e no Peru havia regulamentação diretamente aplicável a estes programas, na
medida em que envolvem dados pessoais diversos, alguns deles sensíveis. Contudo, não
é claro até que ponto essa regulamentação é aplicável. Contribui para isso a falta de
pronunciamentos sobre o assunto.
• Em 2021, a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados emitiu uma resolução de
advertência contra a Universidade de La Rioja pelo uso do software SMOWL após
receber uma reclamação de estudantes dessa universidade. O principal argumento para
recomendar que seu uso fosse evitado foi a ausência de necessidade e proporcionalidade.
• Em que medida esperar que a Autoridade peruana se pronuncie da mesma forma
que a espanhola no caso da UNIR é uma pergunta de resposta incerta, mas sua decisão
certamente poderia servir de modelo para resoluções em países da região onde a
legislação é equivalente.

Anexo 1: Quadros de incidência do uso de e-proctoring nos países estudados17

A - Argentina
Nome da Universidade

Tipo de instituição

Tecnologia de e-proctoring

Universidade Empresarial Siglo 21

Privada

KLARWAY

Universidade Argentina da Empresa

Privada

PROCTORIO

Universidade de Congreso

Privada

PROCTORIO

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Privada

RESPONDUS

Universidade de Morón

Privada

SUMADI

Universidade de Palermo

Privada

SUMADI
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Universidade Católica de Salta

Privada

NÃO ESPECIFICADO

Universidade de San Andrés

Privada

RESPONDUS

Universidade Nacional de Córdoba

Pública

RESPONDUS

Universidade Nacional do Chaco
Austral

Pública

SMOWL

Tipo de instituição

Tecnologia de e-proctoring

Universidade Diego Portales

Privada

RESPONDUS

Universidade de Las Américas

Privada

SMOWL, SUMADI

Universidade de Concepción

Privada

SUMADI

Universidade Católica de Temuco

Privada

SUMADI

Universidade Católica del Maule

Privada

SUMADI

Universidade Santo Tomás

Privada

SUMADI

Universidade San Sebastián

Privada

SUMADI

Universidade Mayor

Privada

SUMADI

Universidade Gabriela Mistral

Privada

SUMADI

Pontifícia Universidade Católica
do Chile

Privada

NÃO ESPECIFICADO

Universidade do Chile

Pública

VÁRIOS

Nome da Universidade

Tipo de instituição

Tecnologia de e-proctoring

Universidade San Ignacio de Loyola

Privada

EXAM

Universidade Nacional de San Agustín

Pública

METTL

Universidade Nacional de Juliaca

Pública

METTL

Universidade de Piura

Privada

METTL

Universidade Privada Antenor
Orrego

Privada

METTL

Universidade Nacional Agrária
La Molina

Pública

METTL

Universidade Nacional de Jaén

Pública

NÃO ESPECIFICADO

B - Chile
Nome da Universidade

C - Peru
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Universidade Nacional del Santa

Pública

NÃO ESPECIFICADO

Universidade Nacional de Piura

Pública

NÃO ESPECIFICADO

Universidade Nacional José María
Arguedas

Pública

NÃO ESPECIFICADO

Universidade Nacional Autônoma
Altoandina de Tarma

Pública

NÃO ESPECIFICADO

Universidade Católica San Pablo

Privada

NÃO ESPECIFICADO

Universidade de Lima

Privada

PROCTOR TRACK

Pontifícia Universidade Católica
do Peru

Privada

PROCTOR TRACK

Universidade Nacional Autônoma
do Alto Amazonas

Pública

SAFE EXAM BROWSER

Universidade Católica de Santa María

Privada

SAFE EXAM BROWSER

Universidade Nacional Maior
de San Marcos

Pública

SMOWL

Universidade Nacional de Engenharia

Pública

SMOWL

Universidade Nacional Jorge
Basadre Grohmann

Pública

SMOWL

Universidade Peruana Cayetano
Heredia

Privada

SMOWL

Universidade Privada San Juan
Bautista

Privada

SMOWL

Universidade César Vallejo

Privada

SMOWL

Universidade do Pacífico

Privada

SUMADI

Universidade Privada do Norte

Privada

SUMADI

Universidade Peruana de Ciências
Aplicadas

Privada

SUMADI

Anexo 2: Dados pessoais tratados por tipo de tecnologia18

Ferramenta

Dados pessoais tratados

Reconhecimento facial para validar identidade

Imagem, traços faciais, nome, documento
de identidade

Monitoramento em tempo real por meio
de câmera web

Imagem, voz, traços faciais, endereço IP
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Gravação e/ou captura de imagem
por meio de câmera web

Imagem

Monitoramento em tempo real por meio
de câmera web

Imagem, voz, traços faciais, endereço IP

Gravação e/ou captura de áudio
por meio de microfone

Voz

Qualificação, por meio de algoritmos,
de condutas suspeitas

Imagem, voz, traços faciais, endereço IP,
histórico de navegação

Bloqueio de ações (nos dispositivos)

Endereço IP, histórico de navegação

NOTAS
1 • Karina Garay, “San Marcos anuncia examen

san-marcos-por-incidentes-en-el-examen-de-

virtual de admisión para el 2 y 3 de octubre”. Agencia

admision-virtual.

Peruana de Noticias Andina, 28 de agosto de 2020,

5 • “Sunedu sobre examen virtual de San Marcos:

acesso em 9 de dezembro de 2021, https://andina.

Existen suficientes indicios para iniciar una

pe/agencia/noticia-san-marcos-anuncia-examen-

indagación”, Diario El Comercio, 3 de outubro

virtual-admision-para-2-y-3-octubre-811627.aspx.

de 2020, acesso em 9 de dezembro de 2021,

2 • “San Marcos: cómo evitarán plagios y

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sunedu-

suplantaciones en examen virtual de admisión”.

sobre-examen-virtual-de-san-marcos-existen-

Agencia Peruana de Noticias Andina, 1 de setembro

suficientes-indicios-para-iniciar-una-indagacion-

de 2020, acesso em 9 de dezembro de 2021,

unmsm-nndc-noticia/.

https://andina.pe/agencia/noticia-san-marcos-

6 • “La Autoridad Nacional de Protección de Datos

como-evitaran-plagios-y-suplantaciones-examen-

Personales realiza acciones de fiscalización para

virtual-admision-811770.aspx.

verificar el adecuado tratamiento de los datos

3 • L. Ancajima, “Examen virtual de la UNMSM:

personales en el examen de admisión online

Denuncian plagio, transmisiones en vivo y más

realizado por la Universidad Nacional Mayor de San

durante su desarrollo”. RPP, 4 de outubro de 2020,

Marcos”, Comunicado de imprensa, 5 de outubro

acesso em 9 de dezembro de 2021, https://rpp.

de 2020, acesso em 9 de dezembro de 2021,

pe/tecnologia/redes-sociales/examen-virtual-de-la-

https://www.redipd.org/es/noticias/la-autoridad-

unmsm-denuncian-plagio-transmisiones-en-vivo-y-

nacional-de-proteccion-de-datos-personales-

mas-durante-su-desarrollo-noticia-1296176.

realiza-acciones-de-fiscalizacion.

4 • “Congreso cita a rector de San Marcos por

7 • SMOWL, Homepage, 2021, acesso em 15 de

incidentes en el examen de admisión virtual”,

outubro de 2021, https://smowl.net/es.

Diario El Peruano, 3 de outubro de 2020, acesso

8 • Carlos Guerrero Argote, “¿Vigilados en la

em 9 de dezembro de 2021, https://elperuano.

escuela?: Impacto en la privacidad a partir del uso

pe/noticia/104779-congreso-cita-a-rector-de-

de tecnologías de e-proctoring en la región de

• SUR 31 - v.18 n.31 • 189 - 200 | 2021

199

VIGIAR E REPROVAR

Latinoamérica”. Programa Líderes 2.0 de LACNIC,

org/2020/09/denunciamos-a-la-universidad-

2021, acesso em 9 de dezembro de 2021, https://

nacional-mayor-de-san-marcos-por-el-uso-de-

descargas.lacnic.net/lideres/carlos-guerrero/

software-biometrico-en-su-examen-virtual/.

carlos-guerrero-informe.pdf.

15 • Diríamos que seja mais próxima à Diretiva

9 • Ver Anexo 1.

95/46/CE e à Lei Orgânica de Proteção de Dados,

10 • Ver Anexo 2.

de 1999, da Espanha.

11 • M. Gonzalo, “Proctoring: cuando la evaluación

16 • Diretiva de Segurança da Informação

de exámenes es vigilancia”. Newtral, 12 de maio de

Administrada pelos Bancos de Dados Pessoais, de

2021, acesso em 9 de dezembro de 2021, https://

2014, produzida pela Autoridade de Proteção de

www.newtral.es/proctoring-que-es-evaluacion-

Dados do Ministério da Justiça.

examenes-vigilancia-unir/20210512/.

17 • A base de dados original que contém o

12

•

“Resolución

Agencia

mapeamento consolidado dos três países pode

2021,

ser consultada e baixada aqui: “Mapeando el uso

acesso em 15 de outubro de 2021, https://

de software de e-proctoring en universidades de

www.newtral.es/wp-content/uploads/2021/08/

Latinoamérica”, [s.d.], acesso em 15 de outubro de

Española

de

de

Advertencia”,

Protección

de

Datos,

documentoEnvio_624316-1.pdf?x60645.

2021, https://bit.ly/30qcud3.

13 • Informe N/REF: 0036/2020 da Agencia

18 • A base de dados original que contém os

Española de Protección de Datos.

dados pessoais tratados por tipo de ferramenta,

14 • Carlos Guerrero Argote, “Denunciamos a la

bem como as ferramentas identificadas em cada

Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el

tipo de software de e-proctoring podem ser

uso de software biométrico en su Examen Virtual”.

consultadas e baixadas aqui: “Datos tratados por

Hiperderecho, 22 de setembro de 2020, acesso

cada tecnología”, [s.d.], acesso em 15 de outubro

em 9 de dezembro de 2021, https://hiperderecho.

de 2021, https://bit.ly/2YQgqmI.

CARLOS GERMÁN GUERRERO ARGOTE – Peru
Carlos Germán Guerrero Argote é diretor adjunto do Instituto para
a Sociedade da Informação e Quarta Revolução Industrial, Centro de
Pesquisa da Universidade La Salle de Arequipa (Peru).
Recebido em novembro de 2021.
Original em espanhol. Traduzido por Valéria Pandjiarjian.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial
Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”

200

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

MARIAH RAFAELA SILVA

ORBITANDO TELAS
Mariah Rafaela Silva

• Tecnopolíticas de segurança, o paradigma smart •
e o vigilantismo de gênero em tempos de acumulação de dados

RESUMO
Este texto tem como objetivo refletir sobre algumas das formas pelas quais as tecnologias de
vigilância, a pretexto de segurança, se politizaram a partir de um preconceito de raça e gênero,
em decorrência de um processo histórico denominado cis-colonialidade. A urgência desse
conceito analítico fundamenta-se na necessidade de mostrar como essas tecnologias não
são neutras e reiteram padrões discriminatórios com pessoas trans e racializadas, também
sob o argumento de “eficiência na segurança”. Assim, ao invés de produzir alternativas para
a democratização de cidades inteligentes e conectadas, esses dispositivos operam por meio
do conceito de classificação de risco, por meio da extração de dados e da alienação dos
corpos negros, pobres e transexuais, ampliando e reinstaurando os limites da marginalidade,
nos corpos e nos territórios. Essas tecnopolíticas se colocam como validadoras da dignidade
humana, automatizam a experiência, pré-determinam e padronizam os gêneros e configuram
um pretexto para o surgimento de movimentos de morte, em cidades hipervigilizadas, que
acabam tornando a vida um ritual de imagens em que a militarização do espaço urbano e a
própria dinâmica do capitalismo contemporâneo recebem um enfoque particular amplificado.

PALAVRAS-CHAVE
Tecnopolíticas | Vigilância | Transexualidades | Raça | Território | Contemporaneidade
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As velhas terão sonhos, as jovens terão visões.1

1 • Acessando uma rede de forças (im)perceptíveis
Entrei no metrô no horário do rush numa segunda-feira, em algum momento de março
de 2021, em direção ao subúrbio do Rio de Janeiro. Embora ainda estivéssemos em plena
pandemia, aparentemente o vírus da Covid-19 havia sido “cancelado” diante da quantidade
de gente sem máscara, certamente vinda do trabalho, sobrevivendo ao hiperprodutivismo da
política neoliberal, em um dos meses mais letais da pandemia. Apesar do espanto e medo,
reparei que a maior parte das pessoas ali amontoadas feito sardinhas em latas seguravam
smartphones como se o quase inexistente espaço e a letalidade do vírus fossem os menores
dos problemas. Para muitas, o mais importante era não deixar de rolar o feed das redes
sociais aleatória e dispersamente, entre o desafio de se manterem de pé e o de segurar-se em
algo sem deixar o telefone cair e sem tirar os olhos das telas. Nesse caótico malabarismo,
todos parecíamos zumbis errantes no chacoalhar do metrô, imersos numa profusão de
microuniversos hiperconectados. Todos de cabeça baixa: uma típica cena do contemporâneo!
Duas linhas de pensamento disputavam a centralidade da minha atenção: o medo de ser
contaminada por um vírus mortal e a constante indagação sobre as ressonâncias que esse tipo de
engajamento “anacrônico” com dispositivos smart produzem. Talvez poucos ali soubessem que
toda essa interação digital resulta numa imensa máquina, cujos meios ainda são profundamente
obscuros e enviesados e seguem critérios definidos por uma ordem econômica que reivindica a
experiência humana como matéria-prima para práticas comerciais. No interior do capitalismo
de vigilância,2 uma nova formação econômica germinada no século atual, são estabelecidos os
limites de segurança, observação, controle, gestão da vida e dos afetos, tanto quanto os princípios
políticos que regulamentam leis, soberania nacional e acesso a direitos. Justamente por isso tem
como foco principal a acumulação de dados de comportamento e a integração cada vez maior
entre a natureza humana e a natureza da máquina. Esse novo “tentáculo” do capitalismo também
produz e reitera políticas de gestão do gênero, condicionando por vezes o direito e os limites
de sua autoafirmação, através de mecanismos de controle biométricos e subjetivos. Através de
câmeras de monitoramento e segurança que capilarizam seu campo de ação, sugerindo produtos
“generificados” e toda uma gama de dispositivos vestíveis,3 monitoram e acompanham o nosso
desempenho de acordo com uma perspectiva binária de gênero.
Saí do metrô pensando em como essa nova ordem econômica vem reiterando modos de
classificação social, sobretudo para grupos historicamente vulneráveis, uma vez que ela não
deixa de operar os princípios de ciscolonialidade. Ou seja, modos pelos quais as ferramentas e as
racionalidades do modelo colonial se reatualizam ganhando novos contornos no contemporâneo,
mas reproduzindo as lógicas de descarte, predação e abjeção comuns nas sociedades coloniais,
bem como seus modos de exploração, disciplina, controle e subalternização de corpos negros,
pobres, territórios periféricos e todo e qualquer tipo de “diferença” de gênero e sexualidade.
Essas forças operam de maneira assimétrica nos corpos e subjetividades que constituem
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o devir-negro do mundo.4 Ou seja, naqueles seres cujo processo de constituição
ontológica advém de dinâmicas de espoliação organizada, promovidas em proveito do
tráfico atlântico de pessoas africanas escravizadas entre os séculos XV e XIX e que
gradativamente vão sendo constituídas no campo da invenção racial em “homensobjeto, homens-mercadoria e homens-moeda”.5

2 • Tecnopolíticas de vigilância como automação da (dí)vida
Sob a égide de signos como “diferença” e “inclusão” (digital/social), as tecnologias “inteligentes”
e suas políticas de acumulação e gestão de dados jamais foram neutras. E dizer que não são
neutras implica em reconhecer que elas trazem incorporadas em si aspectos da cultura e do
meio em que foram desenvolvidas e, dessa forma, sempre alavancam crenças e valores que
estimulam certos modos de (sobre)viver, ao mesmo tempo em que inibem outros. Além disso,
falar em falta de neutralidade dessas tecnologias implica reconhecer sua historicidade e todo
um campo de forças que estabelecem sua genealogia enquanto instrumento de poder, bem
como os meios pelos quais suas técnicas de produção (econômicas e subjetivas) circunscrevem
a vida em nosso tempo, principalmente ao entrelaçamento entre gênero e racialidade.
Tais tecnologias, baseadas em algoritmos,6 não apenas vêm apresentando riscos às
democracias ao redor do planeta, como também vêm colocando sob escrutínio corpos e
subjetividades que historicamente ocupam lugares de subalternidade social, constituindo,
assim, as bases de uma tecnopolítica de vigilância (sob o manto neoliberal da segurança).
Controle biométrico e produção econômica em modo 24/7 não apenas “dizem” quem você
é, como automatizam todo campo de experiência sensível, condicionando o seu lugar nesse
modelo de extração de dados, manipulação e acondicionamento humano.
O cenário no metrô descrito anteriormente é apenas um dos muitos nos quais somos
inseridos numa métrica de possibilidades. “Dados comportamentais mais preditivos
provêm da intervenção no jogo de modo a incentivar, persuadir, sintonizar e arrebanhar
comportamento em busca de resultados lucrativos”,7 moldando nosso comportamento em
escala. A finalidade não é apenas o lucro pela gestão de comportamento, mas a produção
de uma economia do comportamento onde se opera toda a gestão da sociedade (privacidade,
lucros, pleitos eleitorais, campo de afetos, desejos, direitos, autoderterminação de gênero e
sexualidade, dinâmicas raciais, estratégias de segurança etc.).
Nesse processo, inventam-se corpos periféricos e periferias territoriais onde se realiza a gestão
da (dí)vida: uma economia social que funciona da mesma forma que o pecado original8 e está
em perfeita sincronia com as estratégias de atuação do capitalismo de vigilância. A dívida de
vida gera impostos, taxas, liquidez e lucro, tanto quando formas “adequadas” de ser, de pensar,
de agir e, principalmente, consumir enquanto se é consumido via vigilância de dados. Câmeras
urbanas, aplicativos de relacionamentos, jogos virtuais, redes sociais, biometria e dados de
identificação, bancos digitais, compras virtuais e tudo que for possível entram no cálculo dessa
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forma de gestão econômica e do “conhecimento” comportamental. Conhecer você é uma ação
de investimento de mercado, onde as relações humanas são inferidas estatisticamente, e tudo
que passa a importar é a validação computacional, não mais pessoas com corpo, história e
carne, mas seu “avatar” acompanhado de escores de crédito e credibilidade.9
Tecnopolíticas são instrumentos que, através de dispositivos tecnológicos, estabelecem formas de
administração coletiva, assim como modos de comunicação e gerenciamento da informação que
reconfiguram as dinâmicas econômicas e topografias do poder nas sociedades contemporâneas.
As tecnopolíticas de vigilância operam literalmente a partir de paradoxos que oscilam entre
“empoderamento” e “cancelamento”, “inclusão” e “exclusão”, “inteligível” e “ininteligível”,
“matável” e “vivível”, entre outros. Elas definem, através de um conjunto de mecanismos
técnicos e sociais, tanto a verificação da identidade de pessoas, quanto sua aniquilação ao definir
o que são visualidades suspeitas, bem como a automação do comportamento e a gestão dos
desejos e dos mecanismos de consumo em larga escala. Elas estabelecem a “prova de vida” – para
utilização de serviços públicos – tanto quanto os critérios que justificam operações policiais em
territórios onde muitas vezes se sacramentam a “prova de morte”. Em outras palavras, essas
tecnologias definem a linha fundamental que classifica a experiência humana numa perspectiva
solidamente binária, entre polos de tensão e oposição quase sempre incompatíveis com a ideia
de normalidade, idealidade, aceitabilidade e segurabilidade.

3 • Ciscolonialidade e rastros tecnopolíticos
Vou direto ao ponto: como ciscolonialidade quero dizer a dimensão ontológica onde a
colonialidade do ser e do poder10 produz a experiência do vivido no “cistema”11 mundo
moderno/colonial, estabelecendo critérios de normalidade, verdade e universalidade
de corpos e experiências cisgêneras, em detrimento da regulação e desumanização das
diversidades corporais e identidades de gênero.12 Ao ser estabelecida como o paradigma
de “normal” e “universal”, a cisgeneridade constitui todo conjunto de regras sociais e
tecnológicas de onde emanam e se desenvolvem as tecnopolíticas.
A ciscolonialidade é um desdobramento da colonialidade, ou seja, um processo desencadeado
desde a fundação da modernidade,13 por volta do século XVI, e que vem sofrendo transformações
em suas dinâmicas de poder. A meu ver, essas transformações decorrem de sete importantes
movimentos: econômico, científico/epistêmico, técnico, dos regimes de visualidade e atenção,
teológicos, “outrificação” de raça e gênero. Partindo-se da ideia de que esses movimentos operam
como regimes ontológicos e modos de subjetivação históricos, a colonialidade é uma certa
racionalidade subjacente à fundação e aos desdobramentos da civilização europeia-ocidental
que tem início a partir do advento do Renascimento europeu e cujos movimentos fomentam
práticas de dominação econômica e cultural até os dias atuais. A ciscolonialidade é a amplificação
na gestão do corpo, do gênero e da sexualidade e produz ressonâncias tecnopolíticas para os
modos de controle e administração coletivas na contemporaneidade, tendo na raça e no sexismo
seus pontos de paradigmáticos de suporte e continuidade.14
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A raça desempenha fundamental dinâmica de aniquilação e redução da experiência humana
à exploração, tornando-a instrumento de brutalização do negro, seu território e cultura, como
um mecanismo que passa a difundir uma visão coletiva do negro como aquilo que representa
um risco social. Assim, seu corpo é tornado experimento médico, industrial, biométrico,
social e deixado para enlouquecer ou para morrer, na medida em que há sempre um negro
no delírio,15 na pobreza e na violência. Esse movimento inicia a transnacionalização do
racismo e do sexismo como epicentros de uma “nova ordem mundial”. Assim, a raça ganha
uma futuridade maldita, tornando o negro a substância do perigo e da ameaça, ao mesmo
tempo em que torna seu corpo e sua experiência em periferia, sobre a qual se justifica toda
tecnopolítica de segurança e encarceramento atuais.
Em paralelo, modos de administração teológicos geridos pelos europeus apagam e combatem
traços religiosos e culturais de negros e indígenas, justificando a apropriação e a exploração
de territórios, a demonização de práticas e produzindo monstros sociais, ao reiterar técnicas
de punição e domesticação do corpo e da sexualidade. Do ponto de vista econômico, a partir
do século XV, não apenas se inventam as “normatividades” de mercado, como literalmente se
institui o mercado econômico através da regulação do corpo-mercadoria de homens e mulheres
negras. Modos de administração epistêmica e científicas reformulam o campo de representações
impondo uma “verdade biológica” aos corpos. Decorre daí também um conjunto tecnicista
de desenvolvimento econômico, urbano e cultural, fazendo do corpo um modo fundamental
de produção intrínseco às máquinas industriais. A partir do século XIX se gerem também os
regimes de visualidade e atenção, fazendo da imagem, sobretudo da imagem e da percepção de
“corpos anormais”, um tipo de dispositivo onde o poder tem como foco os modos de ver. O
modelo panóptico16 é implementado em fábricas, instituições sociais e ruas, e passa a ampliar
cada vez mais hierarquias médicas, militares e policiais17 a partir do século XX.
Esses movimentos definem as dinâmicas da ciscolonialidade, pois contribuem para
invenção do normal e do patológico, do criminoso e do “cidadão de bem” através de um
conjunto específico de discursos e práticas jurídicas, médicas, institucionais, políticas e
culturais.18 Em outras palavras, ao definir quem é o desviante do gênero, a ciscolonialidade
faz emergir a cisgeneridade como uma categoria desejável no escopo daquilo que foi
definido como o “ideal”, o “sagrado”, o “universal”.
Assim, a invenção do gênero e da transexualidade, na primeira metade do século XX, é
resultado de uma conjunção de discursos e práticas sociais e biotecnológicas que emergem
a partir das indústrias médicas19 e dos modos de reorientação dos saberes, classificando
o corpo em zonas erógenas em função de uma distribuição assimétrica de poder entre
gêneros femininos e masculinos a partir de sua anatomia sexual.20
Esses princípios são arrastados para o modelo de administração e acumulação de dados na
contemporaneidade tornando a neutralidade tecnológica uma ficção, sobretudo no que
diz respeito à identificação biométrica, definindo as classes de risco e critérios que passam
a nortear as tecnopolíticas de vigilância de gênero no século XXI.
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4 • O modelo smart como gestão de visibilidade na periferia
Na contemporaneidade, com o avanço e o desenvolvimento de novas tecnologias, o termo smart
vem sendo cada vez mais inserido na sociedade para designar equipamentos “inteligentes”,
conectados à internet com o objetivo de otimizar o tempo e facilitar tarefas cotidianas. Escovas
de dente, telefones, aparelhos de TVs, geladeiras, lâmpadas, fechaduras, relógios, lixeiras,
aspiradores de pó, câmeras de vigilância, drones, bueiros, cartões de ônibus, aeroportos e toda
uma infinidade de equipamentos e serviços vão constituindo casas e cidades “inteligentes”.
Essa “virada tecnológica” é promovida por grandes corporações como produto de uma
agenda neoliberal que objetiva a descentralização da governança nas cidades e a privatização
de serviços públicos através de fluxos infinitos de dados.21 Embora a ideia de facilitar serviços,
como a seleção de lixo reciclável, seja desejável, na prática a organização desses serviços
acompanha uma assimetria histórica de poder e renda, distribuindo de maneira desigual os
benefícios e os serviços pelas cidades. Em contrapartida, o que vem se desenvolvendo é um
aprimoramento do capitalismo de vigilância e a contínua submissão das populações urbanas
à precarização do trabalho, aumento do custo de vida, desigualdades de acesso à informação,
serviços e gentrificação, tendo como base plataformas integradas que operam 24/7.
Enquanto regiões mais nobres de cidades como o Rio de Janeiro se beneficiam do
desenvolvimento tecnológico, com a melhoria da oferta de serviços e seguridade, regiões
historicamente desprivilegiadas veem aumentar o uso dessas tecnologias como aparelhos de
segurança e discriminação em tempo real, como na implementação do uso de tecnologia de
reconhecimento facial para prever crimes.22 Em geral, a equação é a seguinte: cidades smart
atraem cidadãos smart que, por sua vez, atraem dinheiro smart.23 Redimensionando a equação,
o fluxo do dinheiro smart em cidades smart é proporcional ao crescimento e ampliação de
segurança tipo smart, que, por sua vez, é proporcional à soma do racismo e transfobia smart
ao quadrado. Isso é percebido através de projetos-piloto de monitoramento e segurança24 que
acabam tendo como alvo sujeitos historicamente classificados como risco e ameaças,25 ao mesmo
tempo em que administram e controlam as facilidades ofertadas em área nobres e públicas.26
Nessa perspectiva, as fobias e descompassos sociais ganham novas características; a
desigualdade é socialmente produzida, politicamente reiterada e economicamente
dinâmica. Quando o Estado olha para favelas e periferias – e para as pessoas que habitam
esses lugares – quase que exclusivamente sob a ótica do problema de segurança, todos os
demais serviços passam a orbitar tal eixo, e as grandes corporações sabem tirar proveito
disso. Grande quantidade de dinheiro público27 é investido na “modernização” da
segurança, através de empresas de tecnologia que prometem melhorias de seguridade. No
entanto, elas têm contribuído para o aumento expressivo de uma militarização do espaço
urbano, sobretudo em megaeventos28 como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas
(2016). A militarização dos espaços públicos no Brasil não é recente, é persistente. Favelas
e periferias ganham Unidades de Polícia Pacificadora (UPP),29 operações policiais e
intervenção militar como a que aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro.30
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A violência policial cresceu 34% na primeira metade de 2021 em relação ao ano anterior;31
ela já tinha aumentado 27,9% em abril de 2020 em relação a 2019. O número de incursões
policiais em territórios de favelas aumenta, e os resultados revelam a carnificina de jovens
negros e escolas fechadas. Dados do Instituto de Segurança Pública32 indicam que em 2021
houve um aumento de 88,2% da letalidade policial no Rio em relação a 2020. Isso indica
que a cidade não é apenas a capital dos megaeventos; ela é o laboratório ideal para testes de
tecnologias de vigilância smart e de controle de corpos negros e “desviados” das normas de
gênero e civilidade. Associada às racionalidades bélicas, a vigilância smart vem produzindo
tanto um Estado suicidário,33 aquele que aniquila sua própria população, quanto a
dinamização da necropolítica, ou seja, uma redistribuição assimétrica da organização do
viver e do morrer no sistema capitalista contemporâneo. Se, por um lado, o Brasil figura
entre um dos países em que mais se encarcera e mata pessoas negras no mundo, por outro, é
reconhecido como um dos países onde mais se mata pessoas trans, sendo cerca de 80% das
vítimas negras e racializadas,34 resultando em um racismo transgenderizado. Este conceito
é utilizado como chave analítica35 para descrever o processo pelo qual pessoas trans negras
encontraram maior dificuldade de acesso ao Auxílio Emergencial do governo federal, à
emissão de documentos, alimentação e renda36 em favelas do Rio durante a pandemia. Tratase de um certo tipo de desdobramento da política normativa de gênero na colonialidade que
empurra para os abismos “socioraciais” pessoas trans negras.
Nas cidades “inteligentes”, o racismo transgenderizado é uma necropolítica smart que
emerge da gestão de dados biométricos, da gestão de risco e ameaça37 e da automação do
comportamento como práticas de mercado. Dessa forma, a própria categoria “transgênero”
é produzida, regulada e contestada a partir de uma profusão de tecnologias de vigilância38
cujo objetivo consiste na manutenção e no aprimoramento da ficção do “desviante
social”, tornando os corpos trans uma espécie de dupla periferia: a de gênero e a socialurbana. Nessas cidades, as máquinas, as casas, os transportes públicos, scanners de raios-X
em aeroportos, câmeras de vigilância etc. são compostos por algoritmos projetados para
identificar anomalias sejam elas quais forem, sobretudo as “anomalias” de gênero e raça.
Nessa conjuntura, a biometria é utilizada não como forma de identificação, mas como
uma tecnopolítica de diferenciação pautada em modos de classificação e gestão do risco,
estabelecendo os limites de acesso social de pessoas trans negras a controles em aeroportos39
e fronteiras, cartões de transporte40 e registros em escolas e universidades.41
4.1 - Tecnopolíticas biométricas e racismo transgenderizado na “segurança”

A biometria de identificação foi desenvolvida a partir dos estudos antropométricos e
eugenistas do final do século XIX e resulta diretamente na ligação das características físicas
e corpóreas a um documento de identidade. Ela parte da ideia de que as características
físicas são imutáveis e definem aspectos concretos do sujeito, e está longe de ser considerada
100% eficaz. Essas tecnologias, principalmente de reconhecimento facial, têm uma grande
margem de erro na identificação de rostos de mulheres cis negras.42 Mulheres e homens
trans também se tornam vulneráveis aos usos dessas tecnologias, uma vez que estas estão
• SUR 31 - v.18 n.31 • 201 - 212 | 2021

207

ORBITANDO TELAS

condicionadas às políticas normativas e racializadas de gênero estabelecidas no design
desses equipamentos segundo as quais seus corpos e identidades são questionados, violados
e limitados sob reiterada suspeição. As tecnologias de reconhecimento facial têm grande
dificuldade de associar as identidades trans ao seu gênero autodeterminado porque operam
a partir de perspectivas binárias. A chance de um homem trans ter sua identidade lida
de maneira equivocada é de 38%, enquanto pessoas não binárias, agênero ou de gênero
fluído são identificadas de maneira errônea 100% das vezes.43 Esse percentual tende a
aumentar quando é cruzado com critérios de raça. Além disso, é importante pontuar ainda
fatores como transição, terapia hormonal, classe e renda (que permite acesso à cirurgias e a
continuidade do processo de transição de gênero).
Os cartões de transporte, as ofertas de serviços públicos via máquinas de reconhecimento
facial, o acesso a banheiros públicos e os aplicativos de imagens são alguns exemplos
em que foram identificadas barreiras adicionais apresentadas pelos sistemas smart
que determinam quem é “homem” ou “mulher” e, portanto, supõem uma tentativa
de enganar o cistema.44 Esse “programa de vigilância biométrica” define os riscos de
pessoas em periferias, e também limita o acesso em fronteiras internacionais através de
políticas migratórias que têm como alvo as ideias de ilegalidade e marginalidade.45 O
racismo transgenderizado embutido nesses bancos de dados produz e reforça limites de
categorias como raça, gênero, sexualidade e cidadania e passa a operar como um modo
de classificação social, determinando o lugar dos sujeitos no espaço urbano e limitando
sua autonomia para dizer a que gênero pertencem. Isto é, o reconhecimento facial não
é apenas identificação e verificação facial: é principalmente um agrupamento de fotos,
análise de dados biométricos, subjetivos e emocionais, rastreamento e classificação social
em tempo real, 24/7, em sistemas espalhados por diversos espaços públicos, privados ou
mesmo na palma de nossas mãos e em nossos acessórios do dia a dia, os quais colocam em
situação de risco particular pessoas negras, transexuais, não binárias e intersexo.46
As tecnopolíticas smart acionam racismos transgenderizados e vêm sendo adotadas não
apenas para dinâmicas de segurança, como vimos antes, mas também para oferta de acesso
a serviços públicos em condicional: ou você cede os dados biométricos, ou o serviço público
lhe é negado, pondo em xeque a sua cidadania. Órgãos públicos vêm implementando
tecnologias de reconhecimento facial e mecanismos de gestão de dados como maneira
fundamental de autenticação de identidades, prova de vida e política de segurança sem
explicitar os reais usos desses dados. Esse talvez seja o grande desafio deste início de século
para a afirmação de gênero e para a ampliação da cidadania.

5 • Linhas de fuga
Embora essas tecnologias sejam uma realidade e venham sendo ampliadas em centros
urbanos e nos usos de nosso dia a dia, linhas de fuga e processos de resistências vêm sendo
construídos tanto no ambiente social quando nos espaços políticos. A Lei Geral de Proteção
208

Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos

MARIAH RAFAELA SILVA

ARTIGO

de Dados,47 que entrou em vigor em 2020, pode ser um bom exemplo de como uma política
ética de compartilhamento e uso de dados pode ser benéfica para a sociedade.
No Brasil, a sociedade civil tem se organizado através de projetos e organizações como a
Coding Rights,48 O Panóptico,49 o Grupo Conexão G,50 entre outros, para não apenas
problematizar os vieses de gênero e raça, mas, sobretudo, para apresentar alternativas
de proteção e cuidado coletivos, visando à mitigação dos usos tecnocráticos desses
dispositivos de controle e assujeitamento de massas. Não há caminho fácil quando
se disputa, no campo do poder, com capitalistas tecnológicos. No entanto, coletivos
transativistas, grupos universitários e hackerfeministas têm apresentado grande
resistência aos usos e abusos dessas tecnologias por parte de governos e empresas,
que condicionam nossas experiências e as transformam em lucrativos negócios
enquanto classificam e reiteram a animalização de grupos historicamente oprimidos.
Por um lado, a implementação de tecnologias biométricas é uma questão de direitos
humanos e, como tal, diz respeito ao direito fundamental à privacidade, cidadania,
igualdade, não discriminação e autodeterminação. Por outro, organizações de direitos
humanos que não trabalhem diretamente com o tema podem contribuir com a pauta
ao reforçar os princípios universais que estabelecem os direitos e as garantias humanas,
sobretudo no que diz respeito à diversidade e à diferença.
Foi exatamente assim que cheguei neste tema, entendendo que ele diz respeito a maneira
como eu, uma mulher trans, pode ser classificada e alienada de meus direitos à minha
revelia, e que, como cidadã brasileira, gostaria que não apenas meus dados fossem tratados
com respeito, mas sobretudo meu gênero e a forma como me apresento ao mundo. Esse é
um tópico de direitos humanos do século XXI e, como tal, é um tópico de vida.
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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

ENTREVISTA COM DENISE DORA
Responsável pelo Programa de Direitos
Humanos da Fundação Ford no Brasil
entre 2000 e 2011

ANDRÉ LUIZ SICILIANO
O Papel da Universalização dos Direitos
Humanos e da migração na Formação da
Nova Governança Global

- IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO
NACIONAL DAS DECISÕES DOS SISTEMAS
REGIONAIS E INTERNACIONAL DE
DIREITOS HUMANOS -

- SEGURANÇA CIDADÃ E 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

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-

- 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 traduzirse 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

NÚMEROS ANTERIORES
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 -

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

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?

CONOR FOLEY
A evolução da legitimidade das
intervenções humanitárias

DAVID PETRASEK
Tendências globais e o futuro da defesa
e promoção dos direitos humanos

DEISY VENTURA
Saúde pública e política externa
brasileira

SAMUEL MOYN
O futuro dos direitos humanos

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

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”

DAVID KINLEY
Encontrando liberdade na China:
Direitos humanos na economia
política

ENTREVISTA COM PAULO SÉRGIO
PINHEIRO
“Fora dos direitos humanos não vejo
solução para atender às vítimas”

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

ENTREVISTA COM KUMI NAIDOO
“O Estado de Direito consolidou todas as
injustiças que existiam antes dele”

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

DAVID PETRASEK
Novas potências, novas estratégias?
Diplomacia em direitos humanos no
século XXI

PERFIL DE PEDRO PAULO POPPOVIC
“Não criamos a Revista Sur porque
tínhamos certezas, mas porque
estávamos cheios de dúvidas”

ADRIANA ERTHAL ABDENUR
E DANILO MARCONDES DE SOUZA
NETO
cooperação brasileira para o

MALAK EL-CHICHINI POPPOVIC E
OSCAR VILHENA VIEIRA
Perspectivas sobre o movimento
internacional de direitos humanos no

- 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
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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
“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

SANDRA CARVALHO
E EDUARDO BAKER
Experiências de litígio estratégico no
Sistema Interamericano de Proteção dos
Direitos Humanos
ENTREVISTA COM FERNAND ALPHEN
“Desçam do pedestal”

PEDRO ABRAMOVAY
E HELOISA GRIGGS
Minorias democráticas em democracias
do século 21

ENTREVISTA COM MARY KALDOR
“As ONGs não são a mesma coisa que
sociedade civil, mas algumas ONGs têm
o papel de facilitadoras”

JAMES RON, DAVID CROW
E SHANNON GOLDEN
Familiaridade com direitos humanos
e status socioeconômico: Um estudo
sobre quatro países

ENTREVISTA COM LOUIS BICKFORD
Convergência para o Centro Global:
“Quem define a agenda global de
direitos humanos e como”

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

- 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 MALLOCHBROWN
“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

NÚMEROS ANTERIORES
Brasil: Reflexões críticas
sobre uma política de drogas represiva

- O DOSSIÊ SUR SOBRE ARMAS
E DIREITOS HUMANOS -

JUAN CARLOS GARZÓN &
LUCIANA POL
O elefante na sala: Drogas e direitos
humanos na América Latina

QUEM SENTA-SE À MESA
DE NEGOCIAÇÃO?

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

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

- ENSAIOS -

DANIEL MACK
Armas pequenas,
grandes violações

VÍCTOR ABRAMOVICH
Poderes regulatórios estatais no
pluralismo jurídico global

MAYA BREHM
O custo humano do bombardeio às
cidades

GLENDA MEZAROBBA
Mentiras gravadas no mármore e
verdades perdidas para sempre

POLICIAMENTO

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

GUY LAMB
Combatendo o incêndio
com fogo
ANNA FEIGENBAUM
Agentes antimotim:
O caso pró-regulamentação

- 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

PROJETANDO O FUTURO

• SUR 23, v. 13, n. 24, jul. 2016

THOMAS NASH
Tecnologias da violência e desigualdade
global

DOSSIÊ SUR
SOBRE MIGRAÇÃO
E DIREITOS HUMANOS

MIRZA SHAHZAD AKBAR
& UMER GILANI
Fogo do céu azul

• QUEM ESTÁ MIGRANDO,
PARA ONDE E POR QUÊ?

HÉCTOR GUERRA
& MARÍA PÍA DEVOTO
Regulamentação do Comércio de Armas
e Desenvolvimento Sustentável: os
próximos 15 anos

CATHERINE WIHTOL DE WENDEN
As novas migrações
SASKIA SASSEN
Três migrações emergentes:
uma mudança histórica

- INFOGRÁFICOS -

• POLÍTICA SOB ESCRUTÍNIO

INFOGRÁFICOS
Armas & Direitos Humanos

MESSAOUD ROMDHANI
Cercas altas não produzembons vizinhos

- IMAGENS -

JAMIL DAKWAR
Não tão sãos e salvos

FUNDAÇÃO MAGNUM
O impacto das armas sobre a população
civil
- DIÁLOGOS MARYAM AL-KHAWAJA
“Qualquer arma pode ser letal”

DEISY VENTURA
Impacto das crises sanitárias internacionais
sobre os direitos dos migrantes
• AVANÇANDO
FRANÇOIS CRÉPEAU
“Os traficantes sempre superarão
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os governos em inteligência, ritmo e
velocidade”

MULHERES: MOBILIZAÇÕES,
CONQUISTAS E ENTRAVES

ZENÉN JAIMES PERÉZ
Uma força a ser reconhecida

- ENSAIOS -

PABLO CERIANI CERNADAS
A linguagem como instrumento
de política migratória

CHIARA CAPRARO
Direitos das mulheres e justiça fiscal

NATÁLIA ARAÚJO
ILUSTRAÇÃO DE CATARINA BESSELL
DESIGN DE DANIEL LOPES
Desigualdade em números
- VOZES SEMANUR KARAMAN
Construindo solidariedades plurais

- CARTOONS -

PILAR ARCIDIÁCONO
Expansão e exclusões do subsídio
universal por filho na Argentina

ARES, BOLIGAN, BONIL, BRANDAN, GLEZ,
PAYAM & ZLATKOVSKY
Cartooning for Peace

LAURA PAUTASSI
Do “boom” do cuidado ao exercício de
direitos

SILVIA FEDERICI
“Nossa luta não será bem sucedida a
menos que reconstruamos a sociedade”

LATUFF
- INFOGRÁFICOS -

HERMINIA GONZÁLVEZ TORRALBO
Os cuidados na migração
transnacional

SONIA CORREA
“A categoria mulher não serve mais para
a luta feminista”

DEISY VENTURA & NATÁLIA ARAÚJO
Migração e direitos humanos

HELENA HIRATA
O trabalho de cuidado

- VÍDEO ARTIGO -

SOUAD EDDOUADA
Feminismo no Marrocos:
entre o local e o global

MARIA GALINDO
“A homogeneidade do feminismo nos
entedia; é preciso criar alianças insólitas”

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

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

- DIÁLOGOS -

- 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

- EXPERIÊNCIAS -

NATALIA GHERARDI
Violência contra mulheres na América
Latina

LISA CHAMBERLAIN
Lutando contra empresas
pelo acesso à informação

MARIAM KIROLLOS
“As filhas do egito são uma linha
vermelha”

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

WANIA PASINATO
Dez anos de lei Maria da Penha

• O PAPEL DA LEI NA PREVENÇÃO
DA EXPLORAÇÃO

MARIANA JOFFILY
Violências sexuais nas ditaduras
militares latino-americanas:
quem quer saber?

JAVED NOORANI
Riqueza além do alcance

LUCIA NADER & JOSÉ G. F. DE CAMPOS
Cinco razões para temer a inovação
- VOZES KUMI NAIDOO
Quando a África se une

- ARTE -

LAURA DUPUY LASSERRE
Refletir para avançar

ILUSTRAÇÕES DE CATARINA BESSELL
Mulheres em greve

• SUR 24, v. 13, n. 24, Dez. 2016

- INFOGRÁFICOS -

• SUR 25, v. 14, n. 25, Jul. 2017
- DOSSIÊ SUR SOBRE RECURSOS
NATURAIS E DIREITOS HUMANOS -

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 NATURAIS
ASEIL ABU-BAKER

NÚMEROS ANTERIORES
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

MARIO PATRÓN, SANTIAGO AGUIRRE
ESPINOSA, SOFÍA DE ROBINA, STEPHANIE
BREWER & MARÍA LUISA AGUILAR
Um exercício novo de supervisão
internacional

STEFÁNIA KAPRONCZAY
Guerra contra ONGs na europa oriental

MARLON ALBERTO WEICHERT
Os crimes contra a humanidade em
contextos democráticos

VICTORIA IBEZIM-OHAERI
A luta contra o fechamento do espaço
civil na Nigéria

VINCENT PLOTON
La implementação das recomendações
dos órgãos de tratados da ONU

CARLOS PATIÑO PEREDA
Resiliência em tempos de repressão

- DIÁLOGOS ENTREVISTA COMJUAN E. MÉNDEZ
“Temos perdido o sentido do propósito
de eliminar a tortura”
- EXPERIÊNCIAS -

MICHAEL T. KLARE
Nova matriz energética transformará os
estados unidos em “terceiro mundo”?

IRIT TAMIR
El código de campaña corporativa de
Oxfam

• O PAPEL DOS INDIVÍDUOS
NA PROTEÇÃO DE NOSSOS
RECURSOS NATURAIS

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

PATRICIA ARDÓN
& DAYSI FLORES
Berta vive! Copinh continua...
ALEX SOROS
Os verdadeiros heróis e heroínas
do movimento ambiental

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

- PERFIS -

RETOMANDO O ESPAÇO CIVIL

BEATA TSOSIE PEÑA
“Eu não separo a luta da minha
espiritualidade”

- ENSAIOS -

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

BONDITA ACHARYA, HELEN KEZIENWOHA, SONDOS SHABAYEK, SHALINI
EDDENS & SUSAN JESSOP
Direitos das mulheres e justiça Manterse 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?”

VALERIE MSOKA
Histórias de luta e inspiração

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 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
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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

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

CASS SUNSTEIN
As mídias sociais são boas
ou ruins para a democracia?

NATHÁLIA OLIVEIRA E EDUARDO RIBEIRO
O massacre negro brasileiro na guerra
às drogas

LUCY PURDON
Uma votação um tanto secreta

JULIANA BORGES
Mulheres negras na mira

MARIANA VALENTE
& NATÁLIA NERIS
Elas vão feminizar a internet?

• JUDICIALIZANDO RAÇA

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?

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
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

NÚMEROS ANTERIORES
O Sínodo da Amazônia

- DIÁLOGOS -

- PERFIS -

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”

• 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

ENTREVISTA
COM ALEXYA SALVADOR
“É contra esse Deus que mata
que a gente luta e resiste”
• SUR 30, v. 17 n. 30, Ago. 2020
- DEFENSORAS E DEFENSORES DE
DIREITOS HUMANOS: RAÍZES, ROSTOS E
TRAJETÓRIAS - PERFIS ANGELA AMANAKWA KAXUYANA
“Ser líder, ser mulher e ser indígena: três
desafios, três barreiras”
JUAN CARLOS CHINDICUÉ
A Guarda Indígena e a defesa dos
direitos humanos: uma experiência
colombiana
INDYRA MENDOZA
“Ser defensora é gratificante para mim,
mas também é um ato de coragem”
LUIZ FRANCO
Iêda Leal: “Nossos corpos são alvos”
CENTRO DE INFORMAÇÕES DE ROJAVA
Construindo paz: Casa das Mulheres do
Norte e Leste da Síria

MARY LAWLOR
Desafios de um mandato que acaba de
começar
- ARTE ALICE M. NAH E JULIANA A. MENSAH
Tornando visível o invisível
ROSA BORRÁS
Um cobertor para defensoras
e defensores de direitos humanos
BORDADEIRAS DE COYHAIQUE
BORDADORAS EN RESISTENCIA
Mulheres tecendo memória e resistência
MÔNICA NADOR
Arte para emancipação
GALERIA
Costurando lutas, narrativas e memória
- INFOGRÁFICOS DESIGN • LUCAS GOMES
Defensoras e defensores de direitos
humanos: uma jornada
- VOZES RAULL SANTIAGO, NINA DA HORA,
SALVINO OLIVEIRA, WESLEY TEIXEIRA E
JEFFERSON BARBOSA
PerifaConnection: Compartilhando
protagonismos
ERIKA GONZÁLEZ
Em defesa da terra
- EXPERIÊNCIAS -

- ENSAIOS -

ASHVINI RAE
Dois passos à frente, um passo atrás

CORONEL ÍBIS SILVA PEREIRA
Sobre o sonho de uma nova polícia

LISA CHAMBERLAIN
Do autocuidado ao cuidado coletivo

ISHTAR LAKHANI
“Sou uma defensora dos direitos
humanos”

AMANDA ROMERO MEDINA E JULIA
MELLO NEIVA
Mulheres ativistas de direitos humanos
e empresas

OREN YAKOBOVICH
A arte da proteção
JUAN PABLO BOHOSLAVSKY
Covid-19, economia e direitos humanos
- PANORAMA INSTITUCIONAL MADELEINE SINCLAIR
Quando defensoras e defensores são
silenciados
ALI HINES
Fornecimento responsável
DÉBORA LEÃO
E MARIANNA BELALBA BARRETO
Sob ataque, mas contra-atacando

SIMONE CRUZ E JELENA DORDEVIC
Proteção, autocuidado e segurança de
defensoras dos direitos humanos
TODD HOWLAND, SHELBY ANKROM,
GONXHE KANDRI, PAUL OLUBAYO,
HANNAH SHIREMAN, ALLI STRONGMARTIN E AMELIA SHINDELAR
O Método Minnesota para Mudança em
Direitos Humanos
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