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Perspectivas para pessoas defensoras de direitos 
humanos e ambientais no Brasil

É grave a situação das pessoas defensoras de direitos humanos e ambientais, 
principalmente indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais no Brasil. Segun-
do dados da Frontline defenders, ao menos 23 defensores e defensoras de direi-
tos humanos foram assassinados em 2019. Esses números colocam o país como 
quarto mais perigoso para atuação de ddHs no mundo. 

outros três países latinoamericanos ocupam quatro entre os cinco lugares mais 
perigosos para a luta social: a Colômbia lidera o ranking, com 106 relatos de 
assassinatos, seguido pelas Filipinas com 43 assassinados, Honduras com 31 e, 
logo depois, Brasil e México com 23 assassinados cada. O Brasil tem figurado 
nesse terrível ranking nos últimos cinco anos. Mesmo assim já teve números 
piores. Em 2017 tivemos 67 defensores e defensoras assassinados, sete a mais 
do que em 2016. Em 2018, o Brasil contabilizou 23 assassinatos e, entre eles, o de 
Marielle Franco.

O atual momento tem sido desafiador no campo da defesa dos direitos huma-
nos em decorrência dos ataques e retrocessos patrocinados pelo Poder Exe-
cutivo federal e pelo Congresso Nacional. o primeiro ano desse governo foi 
marcado pela tentativa de implementar políticas que atacam diretamente di-
reitos conquistados pela população brasileira e a quem defende direitos hu-
manos. o atual governo elegeu o Movimento Sem Terra, quilombolas e indíge-
nas como “inimigos declarados” e vem, por meio de ações concretas, atacando  
essas populações.

A tática utilizada pelo governo vai além de discursos e manifestações públicas 
de incitação da violência e em favor dos setores do agronegócio e grandes pro-
prietários de terra. o ano de 2019, segundo dados da CPT, foi marcado pela ex-
trema violência no campo, em que foram contabilizados 32 assassinatos: nove 
indígenas (sete lideranças), sete sem-terra (três lideranças), cinco assentados 
em projetos de Reforma Agrária, três trabalhadores rurais e três posseiros. os 
outros casos envolvem a morte de um sindicalista, um “aliado” ao movimento, 
um ambientalista, um funcionário público e um pequeno proprietário. outro 
dado importante é o aumento dos conflitos: foram 1.833 conflitos, 23% a mais 
do que no anterior e a maior quantidade dos últimos 15 anos. o resultado des-
sa ofensiva do poder executivo é o aumento excessivo da violência no campo e 
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na cidade. A distância e o difícil acesso a territórios situados no interior dos 
estados dificulta a chegada de ajuda às populações em risco e a obtenção de 
informações sobre assassinatos e ameaças que ocorrem nesses locais para  
posterior denúncia.

o cenário é igualmente preocupante quando falamos da violência nas cidades, 
que concentram os maiores números de mortes no país. o aumento da letali-
dade policial, na chamada guerra às drogas nas periferias das grandes cidades 
brasileiras, é um dos principais agravantes do aumento da violência urbana. 

Ações que visam a diminuição dos direitos, desmonte das políticas públicas e 
fechamento dos espaços de participação política também têm afetado direta-
mente a atuação das pessoas defensoras no último período. Além disso, o atual 
governo tem construído outras ações que atacam administrativa e financeira-
mente organizações da sociedade civil e se configuram como uma clara ten-
tativa de controlar a atuação crítica. Soma-se a esse quadro, a tramitação de 
diversos projetos de lei (Pls), no Congresso Nacional, que visam a ampliação e 
flexibilização da lei antiterrorismo aprovada em 2016. Os PLs buscam alterar a 
lei e ampliar a definição e o rol de atos considerados terroristas, para incluir, por 
exemplo, condutas como depredação de transportes ou qualquer bem público 
ou privado e sabotagem de sistemas de informática com motivações políticas 
ou ideológicas. A proposta ampliaria a própria motivação geral para o terroris-
mo, incluindo de forma indefinida “razões políticas, ideológicas e sociais”.

Em 2020, somente até o mês de maio, segundo informe enviado pela Justiça 
Global à Relatoria Especial de Defensores de Direitos Humanos da Comissão In-
teramericana de direitos Humanos, já foram mortos seis defensores, sendo dois 
indígenas, duas lideranças rurais, um coordenador de ocupação urbana e uma 
liderança de cidade do interior, pré-candidato à prefeitura local.

No momento atual, a rápida expansão do CoronaVírus no país fez com que a 
maioria das organizações da sociedade civil e as pessoas defensoras que es-
tão na linha de frente tivessem que repensar as suas formas de atuação, para 
enfrentar essa nova realidade. defensoras e defensores estão tendo que lutar 
não somente contra as causas e atores dos seus conflitos, mas também con-
tra o Corona Vírus, contra o discurso negacionista do governo e contra a sua 
falta de ação no enfrentamento à pandemia, o que constitui um cenário ainda  
mais preocupante.



Neste módulo vamos analisar a situação das pessoas defensoras de di-
reitos humanos na América Latina, os riscos relacionados à sua atuação, 
bem como abordar possíveis medidas de proteção e segurança.
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Instruções

Para este módulo você vai precisar de 2 horas de leitura e  
1 hora para as tarefas. 

Além disso, poderá dialogar em uma conferência virtual de 
1h30 sobre casos concretos 

Resultados da aprendizagem
       
Ao final deste módulo você:

Conhecerá a definição de defensores e defensoras de direitos huma-
nos, à luz dos pronunciamentos de organismos supranacionais vincu-
lados à ONU e ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Terá identificado alguns padrões de criminalização e repressão contra 
a defesa dos direitos humanos e o papel dos Estados e empresas.

Terá identificado alguns protocolos e recomendações para a prevenção 
de risco para defensores e defensoras de direitos humanos.
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UNIDADE  3.1 
Conflitos sociais e Criminalização na América Latina 

Nos últimos 15 anos, os países do sul global têm sido afetados pela ex-
pansão de projetos econômicos em larga escala – mineração, agronegó-
cio, projetos hidrelétricos e de infraestrutura. Tais projetos aprofundam 
conflitos sociais, violações aos direitos humanos e risco para defensoras e 
defensores. Quem levanta sua voz para denunciar a ação avassaladora dos 
atores privados, como empresas e instituições financeiras, corre riscos ele-
vados, pois se contrapõe a interesses dos poderes econômicos e políticos.

A falta de informação e de mecanismos de participação nas decisões so-
bre implementação de megaprojetos, as práticas criminalizantes, as di-
versas formas de ataques a defensoras e defensores e outras violações 
de direitos relacionadas à atividade empresarial geram ambientes cada 
vez mais conflitivos e inseguros para comunidades rurais e urbanas, po-
vos indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais, além de 
despolitizar as lutas sociais e as próprias denúncias. 

Em janeiro de 2019, o Observatório de Conflitos de Mineração da América 
Latina registrou 256 conflitos em toda a região, sendo 26 deles no Brasil.

Leituras opcionais
Conheça o mapa de Conflitos de Mineração na América Latina: 
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/

10
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UNIDADE  3.2
O que se entende por Defensores de Direitos Humanos?

As defensoras e os defensores de direitos humanos são todas e todos 
aqueles que atuam na promoção dos direitos civis, políticos, econômi-
cos, sociais, culturais e ambientais. Muitas vezes são membros ou líderes 
de comunidades afetadas pelas atividades empresariais e integrantes de 
movimentos sociais ou redes que atuam em defesa dos direitos à terra, 
ao território, ao meio ambiente, aos modos de vida tradicionais e aos 
recursos naturais como bens comuns, como por exemplo o direito à con-
sulta prévia e consentimento livre, prévio e informado.

A Declaração sobre Defensores dos Direitos Humanos das ONU define de-
fensora ou defensor como qualquer pessoa que trabalhe pela promoção 
e proteção dos direitos humanos de maneira pacífica, ou seja, pessoas: 

“[...] que atuam de maneira pacífica na promoção e proteção dos di-
reitos humanos; impulsionando o desenvolvimento, a luta contra a 
pobreza, realizando ações humanitárias, fomentando a reconstrução 
da paz e a justiça, e promovendo direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. O papel que desempenham as defen-
soras e os defensores de direitos humanos é central para visibilizar 
situações de injustiça social, combater a impunidade e dar vida aos 
processos democráticos.... No âmbito das Nações Unidas, tem-se re-
conhecido a legitimidade e o papel decisivo que desempenham as e 
os defensores dos direitos humanos e a necessidade de se realizarem 
esforços especiais para protegê-los.”

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) assinalou que 
deve ser considerado defensor ou defensora de direitos humanos “toda 
pessoa que de qualquer forma promova ou procure a realização dos di-
reitos humanos e das liberdades fundamentais reconhecidos em nível 
nacional ou internacional”. Tais atividades devem ser realizadas de for-
ma pacífica, considerando que não se incluem neste conceito os atos  
de violência. 



12

CrimiNAlizAçãO DO PrOTESTO SOCiAl 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos destacou o trabalho reali-
zado pelos defensores e defensoras de direitos humanos, considerando 
“fundamental para o fortalecimento da democracia e do Estado de direi-
to”. No mesmo sentido, considerou que a qualidade de defensor de direi-
tos humanos reside no trabalho que se realiza, independente da pessoa 
ser um particular ou um funcionário público. 

Leitura opcional
declaração sobre defensoras e defensores de direitos humanos  
(versão em português): 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/protecao_testemunha/de-
claracao-dos-defensores-de-direitos-humanos-onu-dez-1998
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UNIDADE  3.3
O papel dos Estados

os Estados possuem o dever de gerar um ambiente seguro para a defesa 
dos direitos humanos. devem implementar marcos legais e institucionais 
que garantam aos/as defensores/as de direitos humanos a possibilidade 
de atuar no contexto dos megaprojetos econômicos. Assim, as empresas 
– públicas ou privadas, nacionais ou transnacionais – estão obrigadas a 
respeitar estes direitos. 

Não obstante, ao invés de cumprir com suas obrigações, muitas vezes 
os Estados recorrem a suas estruturas para reprimir protestos. Preten-
dem, dessa maneira, colocar o protesto social no campo da justiça penal, 
criminalizando os conflitos sociais, argumentando prejuízo ao interesse 
público, a segurança jurídica e a propriedade privada. 

Processos de criminalização geralmente se iniciam através de denúncias 
infundadas ou baseadas em tipos penais incompatíveis com o princípio 
de legalidade. Esses tipos penais frequentemente estão vinculados a 
condutas como “induzir a rebelião”, “terrorismo”, “sabotagem”, “apologia 
ao crime”, e “ataque ou resistência à autoridade pública”, e tendem a ser 
aplicados arbitrariamente pelas autoridades. Em muitas ocasiões, o iní-
cio destes processos penais é precedido de declarações estigmatizantes 
feitas por funcionários públicos. outra forma de aplicação indevida do 
direito penal ocorre quando defensoras e defensores são submetidos a 
processos judiciais demorados e com desrespeito às garantias legais, com 
a finalidade de reprimir suas atividades de defesa dos direitos humanos. 

A partir do final dos 90 e início dos 2000, com a Declaração das ONU para 
defensores de direitos Humanos e com a implementação da unidade de 
Defensores de Direitos Humanos da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, aprofundaram-se debates e mecanismos de proteção a defen-
soras e defensores de direitos humanos em nível internacional. 

No Brasil o Programa de Proteção a defensores de direitos Humanos – 
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PPddH consolidou-se entre 2005 e 2007, em sintonia com os marcos le-
gais internacionais. A metodologia de atendimento do PPddH pressupõe 
o encaminhamento da demanda para inclusão no programa, obedecendo 
a alguns requisitos, tais como: voluntariedade na inclusão e ser represen-
tante legítimo de um coletivo. Além disso, a ameaça deve estar ligada às 
atividades enquanto defensor de direitos humanos.

Pode-se dizer que o Brasil foi precursor na formulação e adoção de uma 
política de proteção a defensores de direitos humanos, porém essa mes-
ma política nunca conseguiu responder satisfatoriamente ao que se pro-
punha na ocasião de sua formulação. No que diz respeito aos ataques re-
lacionados aos atores privados, destacam-se a insuficiência na proteção 
de coletividades e a manutenção do defensor no território, para que se 
mantenha viva a mobilização das pautas de direitos.
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UNIDADE  3.4
O papel das Empresas

Diversas instâncias da ONU vêm afirmando que as empresas também de-
veriam desempenhar um papel ativo no respeito aos direitos nos terri-
tórios onde operam. Na prática, as empresas não somente descumprem 
seu dever de respeitar os direitos humanos, como também, muitas vezes, 
atuam diretamente contra as/os defensores de direitos humanos bus-
cando calar suas vozes. A difamação em meios de comunicação (como 
no caso de la Sierrita no México), iniciando processos judiciais sem fun-
damento (caso de Máxima Acuña, no Peru) ou a prática de espionagem 
contra movimentos sociais, com o intuito de antecipar suas estratégias 
de resistência (caso da Vale em relação ao MST e à organização Justiça 
nos Trilhos, no Brasil) são algumas formas utilizadas por empresas para 
atacar pessoas defensoras de direitos humanos.
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UNIDADE  3.5
Defensores em risco 

defensores e defensoras dos direitos da terra, do território e do meio 
ambiente são cada vez mais atacados/as e ameaçados/as. 

ONU ORGANIzAçãO DAS NAçõeS UNIDAS

2016 – Relator especial da ONU para a Situação de Defensoras e Defen-
sores identificou defensores que trabalham com direitos econômicos, 
sociais e culturais e direitos das ¬¬minorias, defensores do meio am-
biente, e aqueles que trabalham na área das empresas e dos direitos 
humanos, como três, dos cinco grupos de defensores, em maior situ-
ação de vulnerabilidade. o relator recomendou que os Estados lhes 
proporcionem especial atenção.  
                                      
2017 – Relator especial da ONU para a Situação de Defensoras e De-
fensores apresentou relatório específico sobre direitos humanos em 
contexto de violações perpetradas por empresas. o relatório traça um 
cenário preciso das ameaças e das estratégias utilizadas pelas empre-
sas, mas não ataca as causas mais profundas das violações, ao apontar 
apenas a adoção de mecanismos não vinculantes.

CIDH Comissão Interamericana de Direitos Humanos

A CIDH também identificou sindicalistas, lideranças camponesas e co-
munitárias, indígenas e afrodescendentes, e defensores de direitos 
ambientais como quatro dos sete grupos de defensores e defensoras 
que enfrentam situação especial de risco

2017 – mensagem conjunta da Relatoria da CIDH sobre direitos das de-
fensoras e defensores de direitos humanos e do representante do Alto 
Comissariado de Direitos Humanos da ONU na América do Sul afirmou 
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que: “o Brasil é um dos países mais perigosos para defensoras e de-
fensores de direitos humanos, sobretudo em consequência de ativi-
dades ligadas à disputa por terras, ao trabalho decente e à proteção 
do meio ambiente (…). Isso torna ativistas de direitos humanos que 
lutam pela reforma agrária, líderes sindicais, campesinos e comunitá-
rios, e lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais 
desproporcionalmente mais vulneráveis a ataques e ameaças.”1 

2018 – Observações preliminares da visita in loco da CIDH ao Brasil 
“sublinha que a mineração e o manuseio dos resíduos tóxicos prove-
nientes de suas atividades no local afetado são de responsabilidade 
de empresas privadas” e lembra que “os Estados têm a responsabili-
dade de proteger os direitos humanos dos indivíduos contra as viola-
ções cometidas no seu território e/ ou a sua jurisdição por terceiros, 
incluindo as empresas. (...) é dever dos Estados tomar medidas ade-
quadas para prevenir, investigar, sancionar e reparar as violações (...) é 
responsabilidade das empresas respeitar os direitos humanos, o que 
inclui a reparação adequada das vítimas afetadas, bem como a mitiga-
ção dos danos causados.”2 

Entre as denúncias, estavam os impactos provocados pelo crescimento 
contínuo do reservatório de Jirau em sua comunidade e os prejuízos pro-
vocados aos extrativistas com o alagamento de extensas áreas de flo-
resta. A Agência Nacional de Águas reconheceu a condição de risco da 
localidade de Abunã e determinou a realocação de todos atingidos para 
local seguro. o Ministério Público Federal impetrou uma ação civil pública 
na 5ª Vara da Justiça Federal em Rondônia para o cumprimento do Pro-
grama de Atividades Pesqueiras, mas o pedido foi inicialmente indeferido  
pelo magistrado.

1. https://nacoesunidas.org/onu-e-cidh-manifestam-preocupacao-com-protecao-de-defensores-de-direitos-humanos-no-brasil
2. https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238oPport.pdf
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defensoras e defensores podem ser atacados das seguintes formas: 

Estigmatização e campanhas de desprestígio para deslegitimar seu 
trabalho e restringir o apoio da sociedade às causas que impulsionam; 

Uso indevido da legislação penal e criminalização de seu trabalho, in-
clusive por meio da fabricação de delitos e provas; 

Repressão violenta do protesto social, deslocamento forçado de suas 
terras e militarização de seus territórios;

Leitura opcional
Global Witness: “A que preço? o aumento dos assassinatos de defensores da terra 
e do ambiente em 2017.”
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/

Vidas em luta: criminalização e violência contra defensoras e defensores de direi-
tos humanos no Brasil – 2017
https://terradedireitos.org.br/acervo/publicacoes/livros/42/vidas-em-luta-criminalizacao-e-violencia-
contra-defensoras-e-defensores-de-direitos-humanos-no-brasil-2017/22994 
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UNIDADE 3.6 
Estudo de Casos

HONDURAS 
ASSASSINAtO De BeRtA CáCeReS

Por volta da meia noite de 2 de março de 2016, homens armados colo-
caram abaixo a porta da casa em que se hospedava Berta Cáceres em 
la Esperanza (Honduras). dispararam contra ela e a mataram. Berta 
era uma proeminente ativista ambiental e defensora dos direitos dos 
indígenas sobre a terra. 

Antes, em 2015, havia sido concedido à Berta Cáceres o Prêmio Gold-
man de Meio Ambiente, um prestigiado prêmio com o qual se reconhe-
ce o ativismo ambiental local de todo o mundo. Em seu discurso de 
agradecimento, Berta falou sobre as ameaças de morte e as intenções 
de sequestro que havia sofrido devido a sua oposição à represa de 
Agua Zarca. A oNG Global Witness destacou a coragem de seu trabalho 
no relatório “Quantos mais?”, no qual descreve Honduras como o país 
mais perigoso per capita do mundo para os defensores da terra e do 
meio ambiente. 

BRASIL 
ASSASSINAtO DA LÍDeR NICINHA

No dia 21 de junho de 2016, o corpo de Nilce de Souza Magalhães, mais 
conhecida como Nicinha, foi encontrado no lago da barragem da usina 
Hidrelétrica Jirau, em Porto Velho (Ro). A liderança do Movimento dos 
Atingidos e Atingidas por Barragens (MAB) foi assassinada no início do 
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mesmo ano e seu corpo ficou desaparecido por mais de cinco meses.
o cadáver foi encontrado a apenas 400 metros de distância da mora-
dia da militante, que vivia em um acampamento de pescadores no rio 
Mutum. descoberto por trabalhadores da hidrelétrica, o corpo estava 
com as mãos e pés amarrados por uma corda e preso a uma pedra.

A liderança era conhecida por sua luta em defesa das populações atin-
gidas, denunciando violações cometidas pelo consórcio responsável 
pela uHE de Jirau, Energia Sustentável do Brasil (ESBR). Filha de se-
ringueiros que vieram do Acre para Abunã (Porto Velho) em Rondônia, 
onde vivia há quase 50 anos, foi obrigada a se deslocar para “Velha 
Mutum Paraná” junto a outros pescadores. No local não existia acesso 
à água potável ou energia elétrica. Nilce realizou diversas denúncias 
ao longo de seus anos de atuação, participou de audiências e ma-
nifestações públicas, em que apontou os graves impactos gerados à 
atividade pesqueira no Rio Madeira. As denúncias geraram dois inqué-
ritos civis nos Ministérios Públicos Federal e Estadual, um sobre a não 
realização do Programa de Apoio à Atividade Pesqueira e outro, de ca-
ráter criminal, em função de manipulações de dados em relatórios de 
monitoramento.

Nilce foi assassinada enquanto aguardava uma vistoria do Governo Fe-
deral, em conjunto com o IBAMA, para verificar denúncias realizadas 
em 2015 – um mês antes de seu assassinato – em reunião em Brasília, 
que tinha contado com a presença do Ministério Público Federal e do 
consórcio Energia Sustentável do Brasil, responsável pela uHE Jirau. A 
reunião foi convocada após o trancamento da BR-364 e a paralisação 
da obra da usina pelas famílias atingidas. 

Entre as denúncias, estavam os impactos provocados pelo crescimento 
contínuo do reservatório de Jirau em sua comunidade e os prejuízos 
provocados aos extrativistas com o alagamento de extensas áreas de 
floresta. A Agência Nacional de Águas reconheceu a condição de risco 
da localidade de Abunã e determinou a realocação de todos atingidos 
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para local seguro. o Ministério Público Federal impetrou uma ação civil 
pública em Rondônia para o cumprimento do Programa de Atividades 
Pesqueiras, mas o pedido foi inicialmente indeferido pelo magistrado. 
Em março de 2017, foi julgado pelo júri popular e condenado a 15 anos 
e seis meses de prisão, em regime fechado, Edione Pessoa da Silva, 
acusado de ter matado Nicinha.

BRASIL 
ASSASSINAtO DA veReADORA MARIeLLe FRANCO 

Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora do Rio de Janeiro, Mariel-
le Franco deixou a Casa das Pretas, na região central da cidade, após 
uma atividade com jovens negras, acompanhada de uma assessora e 
do motorista Anderson Gomes. Na sequência, um veículo se aproxi-
mou do de Marielle e efetuou treze disparos. A vereadora foi atingi-
da por três tiros na cabeça e um no pescoço e o motorista levou três 
tiros nas costas, o que causou a morte de ambos. A assessora, única 
sobrevivente, deixou o Brasil logo depois do crime. desde o início, as 
investigações apontavam para um crime de execução com motivações 
políticas, uma vez que não foram levados bens e a vereadora possuía  
ativa militância na defesa dos direitos humanos, especialmente de 
moradores de favelas, negros e mulheres, havendo inclusive denun-
ciado mortes praticadas por policiais.  

As investigações sobre a morte de Marielle revelaram um complexo 
esquema envolvendo políticos, a milícia, policiais e ex-policiais, bem 
como a existência de um suposto “Escritório do Crime”, que atuaria 
com violência, execução de testemunhas, tentativas de homicídio de 
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autoridades responsáveis pelas investigações etc. o nome do presi-
dente da república Jair Bolsonaro foi mencionado em depoimentos.
Em março de 2019, as vésperas de completar um ano do crime, foram 
presos dois policiais militares suspeitos de participação no assassina-
to: o sargento reformado Ronnie lessa e Elcio Vieira de Queiroz, ex-po-
licial militar do Rio de Janeiro. lessa teria sido o autor dos disparos 
que mataram Marielle e Queiroz teria sido o condutor do veículo usado 
no crime.  

o assassinato de Marielle Franco indica fragilidade das instituições de-
mocráticas no Brasil, revela lacunas da promoção dos direitos huma-
nos, expõe as relações perversas entre público e privado e escancara o 
elevado nível de impunidade. o caso teve repercussão mundial e ainda 
esperamos pela resposta: quem mandou matar Marielle Franco?

A operação diabo (2010)
documentário sobre espionagem e difamação da empresa  
mineradora Yanacocha aos membros da ONG Grufides no Peru. 
A organização trabalha em defesa das comunidades atingidas 
pela maior mina de ouro da América latina.
https://www.youtube.com/watch?v=tWPE0I2KesE
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UNIDADE 3.7 
Impunidade frente aos ataques cometidos  
contra defensores de direitos humanos

Alguns fatores como fragilidade institucional e condições de vulnerabilida-
de impedem a defesa efetiva dos direitos de quem se dedica a defender a 
terra, o território e o meio ambiente. 

A criminalização de lideranças nos territórios aumenta a impunidade, por-
que gera processos penais que se movem com agilidade contra defensores e 
defensoras de direitos humanos. Por outro lado, poucos casos de investiga-
ção levam à sanção de responsáveis por delitos cometidos contra as pessoas 
que defendem direitos, e  geralmente são processos longos e tortuosos.

A impunidade presente nos ataques contra defensoras e defensores é 
abordada em relatórios da Relatoria Especial das oNu sobre a Situação 
dos defensores dos direitos Humanos. um relatório sobre as/os defenso-
res que se dedicam a questões ambientais e relativas à terra, ressalta: “as 
denúncias dos defensores por supostas violações de seus direitos não são 
investigadas ou são descartadas sem justificativa alguma” e “colocar fim à 
impunidade é uma condição essencial para garantir a proteção e a segu-
rança dos defensores”.

Sobre a situação dos defensores indígenas no Brasil, a Relatora Especial so-
bre os Direitos dos Povos Indígenas também manifestou sua preocupação:

“A Relatora Especial está especialmente preocupada com o nível de vio-
lência racial contra os povos indígenas nos estados do Mato Grosso do 
Sul, Pará, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná́. 
Enfrentar e eliminar o racismo, a discriminação e a violência contra os 
povos indígenas e assegurar proteção às vidas das lideranças indígenas e 
membros das comunidades demanda ação concertada e imediata. Ela está 
extremamente preocupada com estados como o Pará, com uma alarmante 
taxa de assassinatos de defensores de direitos humanos e ambientalistas, 
inclusive povos indígenas, que não têm uma política para a proteção de 
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defensores de direitos humanos nem parceria em funcionamento com o 
programa federal. A Relatora Especial ficou alarmada com ataques arma-
dos, causando graves ferimentos, em povos indígenas nas comunidades 
de Kurussu Amba, Dourados e Taquara, no Mato Grosso do Sul, ocorridos 
imediatamente após sua visita àquelas áreas. Igualmente assustador é o 
fato de que, alguns dias depois desses incidentes, os povos indígenas rela-
taram que nenhuma autoridade de Estado havia visitado estas áreas”.

A CPT registra os dados de conflitos no campo de modo sistemático des-
de 1985. Entre os anos de 1985 e 2017, registrou 1.438 casos de conflitos 
no campo assassinatos, com 1.904 vítimas. desse total, apenas 113 foram 
julgados, o que corresponde a 8% dos casos, em que 31 mandantes dos 
assassinatos e 94 executores foram condenados. A impunidade ainda é um 
dos pilares mantenedores da violência no campo3.

Em março de 2016, o Conselho de direitos Humanos da oNu adotou re-
solução que exige que Estados garantam direitos e segurança às pessoas 
defensoras de direitos humanos, inclusive quem trabalha para a realização 
dos direitos econômicos, sociais e culturais. os governos têm obrigação de 
proteger os direitos à liberdade de expressão e associação dos ambienta-
listas respondendo rápida e efetivamente às ameaças, investigando rapi-
damente os atos de perseguição e violência, protegendo a vida das pesso-
as em risco, e levando os responsáveis a justiça.

os estados também devem tomar medidas adicionais para salvaguardar 
os direitos dos membros das comunidades vulneráveis, especialmente dos 
povos indígenas, que são particularmente suscetíveis aos danos ambien-
tais. dos cerca de 1.000 assassinatos reportados durante a última década, 
em menos de 10 houve condenações. 

Fonte: ACNudH – o Alto Comissariado para os direitos Humanos –  
documento construído por três especialistas em direitos humanos da oNu 

3. https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4319-assassinatos-no-campo-batem-novo-recorde-e-atingem-maior-nu-
mero-desde-2003
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de apelo para que os governos protejam seus defensores da terra e do meio 
ambiente- GENEBRA (2 Junho 2016) – Speaking ahead of World Environment 
Day on Sunday 5 June, three United Nations human rights experts call on 
every Government to protect environmental and land rights defenders. 

Acesso em:  
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20052&LangI-
d=E#sthash.igkc71Qe.dpuf



UNIDADE 3.8 
Medidas de proteção

Busque alianças com organizações nacionais e internacionais de prote-
ção a defensoras e defensores de direitos humanos (terra de Direitos, 
Justiça Global, Front Line Defenders).

Busque alianças com organizações internacionais de direitos humanos 
(Anistia Internacional, FIDH, OMtC) para registrar incidentes e levantar o 
perfil das ameaças para chamar a atenção da comunidade internacional.

A experiência de especialistas e organizações sociais fornece orientações 
básicas em matéria de proteção, que devem ser adequadas a cada situa-
ção. lembre-se: quando cuidamos da nossa segurança, estamos cuidando 
da segurança de parceiros e das populações com as quais trabalhamos. 
organizações como a Justiça Global apontam que a política de proteção 
deve ser integral, envolvendo cuidado, autocuidado e segurança nas di-
mensões física, psicossocial e digital. Para a implantação de uma política 
de segurança, é preciso seguir duas etapas: 
    Avaliação de risco e 
    Elaboração de estratégia de proteção.

Após a construção da estratégia, é preciso pactuá-la e trabalhar com dis-
ciplina para a fazer valer na prática. outra dica: a proteção nunca é total, 
sempre há o que escapa. Tudo bem. Alguma proteção é melhor que ne-
nhuma proteção. 

I.  Considerações gerais

tome consciência do risco: pelo fato de que você ou sua organização não 
percebam um risco, não quer dizer que ele não exista. A primeira regra 
de ouro da proteção é: não superdimensionar nem negligenciar o risco;

Entenda a conjuntura: mais do que ataques do Estado, preocupemo-nos 

26

CrimiNAlizAçãO DO PrOTESTO SOCiAl 

1
2



com a violência difusa que está na sociedade;

Entenda o contexto próximo: identifique atores e forças contrárias e 
favoráveis no seu entorno;

Proteção adequada: trace prioridades, mantenha o pé na realidade.  
Avalie o impacto de sua atuação com serenidade, mas com olhos firmes;

Cuide da saúde mental: não se paralise pelo medo ou, por outro lado, 
sem noção do perigo;

Organização: o manejo da proteção demanda capacitação e fortaleci-
mento dos processos de organização. Toda decisão sobre o tema deve 
ser tomada e assumida coletiva e individualmente. Várias cabeças pen-
sam melhor do que uma e podem evitar extremos;

Rede interna de comunicação: designe responsáveis para o tema da se-
gurança em sua organização. Elabore uma lista de contatos com os da-
dos dos integrantes da organização, entidades e organizações a serem 
procuradas em caso de emergência. Construa senhas de comunicação 
internas e fortaleça a comunicação para alertar sobre situações de risco;

Exercite a memória e observe: uma boa memória pode ajudar a iden-
tificar pessoas, lugares ou veículos perigosos. Quando transitar pelo 
bairro ou pelo lugar onde trabalha, verifique os veículos de vizinhos 
e os que permanecem na rua. Guarde rostos das pessoas que visitam 
seu escritório. Esteja atento a situações que possam envolver perigo. 
observação permanente e cuidadosa pode evitar ataques. Registre si-
tuações, veículos ou pessoas estranhas;

Seja sincero: se sente medo por alguma situação, comente com sua famí-
lia e organização, e os prepare para reagir frente ao perigo. Sentir medo 
é natural, não tenha dúvidas em compartilhar com seus companheiros  
de trabalho; 
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Seja prudente: faça bom uso de telefones e e-mails, pois podem 
estar interceptados. use uma conta de correio eletrônico segura  
(por exemplo https://help.riseup.net/es) e não transfira documentos 
sensíveis pela internet. Não use plataformas como dropbox ou outras 
“nuvens” para depositar documentos. Expresse opiniões com cautela 
com pessoas desconhecidas (taxistas, vendedores, etc);

Pense antes de atuar: a realidade política e a luta pela defesa dos di-
reitos humanos possuem riscos inerentes, não os aumente;

Seja intuitivo: confie em seu instinto. Caso note que o ambiente é mui-
to pesado ou tenha um pressentimento, atue em conformidade.

Seja solidário: frente a situações de risco para alguém da organização, co-
munidade ou parceiros sempre manifeste disponibilidade de colaboração.

Leitura obrigatória 
Guia de Proteção para defensoras e defensores de direitos Humanos 
(Justiça Global, 2016)
https://www.global.org.br/blog/category/biblioteca/biblioteca-relatorios/

II. Dicas de proteção
Em todo lugar:

Tenha sempre a mão números telefônicos de emergência e de pessoas 
que possam ser localizadas facilmente para agir rápido em situações 
de risco. Tenha um telefone celular. 

Mantenha uma rede de comunicação para que, frente a uma emergência, uma 
reação imediata seja assegurada com apenas um chamado. Chame pessoas-
chave em uma emergência e não pessoas que não sabem o que fazer.   

Não tenha consigo documentos que possam ser usados contra você. Não 
guarde, no escritório nem em casa, documentos que possam comprometê-lo. 
Tenha registro de todos os fatos ou atos de repressão e assédio  
contra você, sua família e sua organização. Seja preciso: fatos, lugar, 
data, hora, testemunhas, pessoas.
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Na agenda de trabalho:
Informe sobre sua agenda, de maneira reservada, a uma pessoa de to-
tal confiança. Acordem sobre como se comunicar sobre viagens e reu-
niões. Confirmem que chegaram ao destino previsto e conversem sobre 
situações de alerta. 

Não atenda consultas fora do local de trabalho. Sempre que alguém 
queira contar um caso ou fornecer uma informação agende em seu 
escritório e avise a pessoa de confiança.

Em casa:
Elabore um estudo de segurança: vizinhos, vias de acesso e de saída, 
delegacias de polícia, hospitais mais próximos. Atenção aos lugares 
de uso comum: garagens, elevadores, portas. Vigie se existem pessoas 
com atitudes de espera e se aparecem frequentemente.

Avalie a segurança de sua residência e fortaleça seus pontos fracos, 
com medidas físicas como cadeados, fechaduras, vigias, meios eletrô-
nicos e vigilância. Tenha um plano de saída rápida de sua residência.

Conheça as pessoas que forem trabalhar em sua casa, verifique reco-
mendações, não forneça cópias da chave de casa.

Com a família:
Trace um plano de ação com seus familiares. Forneça a informação  
necessária e instruções do que fazer no caso de que algo aconteça.

Não abra a porta da casa a pessoas desconhecidas. Identifique previa-
mente os visitantes e oriente os familiares a fazer o mesmo.

Avise sobre viagens, deslocamentos e indique o que fazer em caso de atraso.
Seja sincero frente a todas as situações, mas não gere pânico familiar.

 
Na rua:

Cuide da saúde e mantenha bom estado físico. Qualquer ação imediata 
pode lhe salvar a vida.  Se identificar um potencial agressor, fuja com a 
maior brevidade possível.
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Quando sair para se divertir, vá a lugares conhecidos e sempre acom-
panhado. Saídas acompanhadas de álcool devem ser esporádicas. Evi-
te deslocamentos de madrugada. 

Tenha cuidado com relações casuais. 

Memorize rostos e características físicas de pessoas suspeitas (vestu-
ário, cicatrizes visíveis etc.). Também devem ser memorizados veículos 
(placas, modelo, cor etc.). Olhe ao redor. Desconfie se alguém intencio-
nalmente distrair sua atenção. 

Transite por vias amplas e movimentadas, evite aquelas com pouca 
iluminação ou solitárias.  

Em viagem:
Planeje sua viagem, informe-se sobre a conjuntura local, entreviste pre-
viamente organizações locais e identifique eventuais fatores de risco.

Elabore um protocolo de segurança para viagens e compartilhe com 
integrantes de sua organização. 

Tenha uma lista de contatos de organismos de direitos humanos na 
região que possam ajudar em caso de eventualidade.

Na medida do possível, utilize via aérea e voos diretos.

Procure hospedar-se em hotéis que forneçam maior segurança por sua 
localização e comunique onde está hospedado a pessoa de confiança.

Escolha quartos de hotel próximos a saídas. localize saídas de emer-
gência, mantenha sua chave consigo e as portas e janelas fechadas. 

Verifique se pode ser acessado a partir do exterior. Atenda suas visitas 
em lugar diferente do quarto.  

Em viagens internacionais, evite qualquer situação que submeta a  
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requisições excessivas (excesso de peso, itens não permitidos) e procure 
não despachar bagagem.

leve em mãos passaporte, convites, endereço, telefone e local de hos-
pedagem para agilizar trâmites de migração.

III. Situações particulares
Envelopes de correio suspeitos:

Suspeite de pacotes que não tenham remetentes ou que sejam des-
conhecidos.  Repare se um lado pesa mais que outro, mostra maior 
espessura que as cartas normais, apresenta rigidez ou tensões nas bor-
das, muito peso para o conteúdo que aparenta. Atente-se para envios 
não solicitados, que tenham algum cabo, fio, metal ou haste saliente, 
ruídos ou apresentem sinais de gordura. Não abra, manipule e não per-
mita que outros o façam. Não dobre nem pressione frente ou lados, 
pois alguns artefatos funcionam por pressão nesses pontos.

Comunique a Polícia para instruções sobre o tratamento do pacote.

Cuidado com entregas apressadas ou que provenham de empresas 
desconhecidas. 

Em caso de ameaças:
Não fique parado. Se receber ameaças telefônicas, mantenha a calma. 

Se possui gravador de mensagens ou celular com esta função, ati-
ve-a imediatamente. Memorize e anote tudo o que lhe dizem e ou-
tros dados sobre a possível identidade do interlocutor: se é homem 
ou mulher, sons que se escutem ao fundo, se a voz é distorcida etc.  

Guarde as ameaças escritas, elas servem para documentar uma denúncia.

Avise imediatamente sua rede de contatos.

Em caso de estar sendo seguido:
Não tenha rotinas de deslocamento, nem para horas de chegada, saída, 
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lugares de reunião. Evite deslocamentos tarde da noite.

Esteja sempre alerta. Aprenda a detectar que está sendo seguido.  
Caminhar na contramão, entrar em algum local público etc. Se compro-
var que está sendo seguido, siga para lugares onde tenham muitas pes-
soas, tome um transporte público e comunique a pessoa de confiança. 

Tenha sempre uma pequena reserva de dinheiro que facilite desloca-
mentos extras.

Em caso de revistas ou abordagens policiais:
Não abra a porta do domicílio. Verifique a identidade das autoridades. 
Solicite que passem qualquer documento por debaixo da porta e veri-
fique se estão assinados por autoridade judicial.  

Se estiver acompanhado, peça que ajudem a vigiar a conduta dos funcio-
nários que estão praticando a revista da casa.  Se não estiver, solicite a 
presença de vizinhos ou pessoas próximas para acompanharem a revista.  

Não permita que crianças ou adolescentes sejam interrogados.  

Solicite a presença de advogado de confiança ou de organizações de 
direitos humanos. Solicite que os arquivos eletrônicos sejam verifica-
dos no lugar de origem, para evitar que sejam levados ou que falsifi-
quem informações armazenadas. 

Solicite cópia da ata da diligência. leia a ata e assine todas as folhas. 
Não deixe espaço em branco e faça anotações que considere pertinente: 
maus tratos, danos em bens. Não assine a ata da diligência caso não es-
teja de acordo com seu conteúdo. Guarde cópia do documento assinado.  
Para posterior denúncia: tenha presente a hora da diligência, o tempo 
que durou, os nomes e cargos dos funcionários, irregularidades etc.

em caso de detenções:
detenções legais ocorrem em duas circunstâncias: com ordem de pri-
são ou em flagrante.
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Conheça os direitos do preso: você deve ser informado de imediato so-
bre os motivos da prisão e a autoridade que a ordenou; deve conhecer 
a ordem escrita de prisão, possui direito a advogado e um familiar. Fale 
somente na presença de seu advogado.

Chame atenção. Se necessário, grite, faça escândalo. Se suspeita que 
é uma detenção ilegal que possa acarretar desaparecimento forçado, 
grite seu nome e a organização a que pertence.

Você tem direito a ficar em silêncio, a não declarar algo contra si mesmo. 
Não se amedronte frente a xingamentos e ameaças.

Em casos de pessoas detidas ilegalmente ou arbitrariamente:
denuncie nacional e internacionalmente.   

Sistematize a informação: elabore ficha por caso, por região, organização 
social ou sindical. 

Pessoas detidas ilegalmente ou arbitrariamente são especialmente 
vulneráveis, necessitam de assistência econômica e jurídica.  

Leitura opcional
Frontline defenders: Segurança e Privacidade digital para os defenso-
res dos direitos Humanos. 2009 
https://www.frontlinedefenders.org/pt/programme/digital-security

Anistia Internacional oferece um curso de capacitação intitulado  
“Segurança digital para defensores de direitos humanos e jornalistas”
http://www.myt.org.mx/museo/centro-educativo/talleres/2016/junio/seguridad-digital-para-de-
fensores-de-ddhh-y-periodistas/

Security in a Box (Ferramentas de Segurança digital, em português):
https://securityinabox.org/pt/

Proteção Internacional (manuais em espanhol, inglês e francês):  
http://protectioninternational.org/training-learning-publications/
(semestralmente oferecem cursos on-line sobre proteção organizacional e pessoal)
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tAReFA 3.0
PARA ReFLetIR

Quais são as principais medidas de proteção que você utiliza 
em seu trabalho de defesa dos direitos humanos?

Quais destas medidas você considera mais eficazes? 

Que recomendação você sugere para outros/outras companhei-
ros/as do curso em relação ao tema da proteção?

(Insira sua resposta em “tarefa” – máximo de 1.000 caractéres)

1

2

3
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UNIDADE 3.9 
A proteção fornecida pela ONU 

QUADRO: INTERAGIR COM AS NAÇÕES UNIDAS

organize uma lista de informações de contato de funcionários relevantes da oNu.

Analise a situação junto a seus contatos. Forneça informações completas e 
exatas sobre perfis e atividades. Forneça sua própria informação de contato.

o que você está solicitando?

Reconhecimento visível Proteção físicadar conhecimento a questão.
declarações públicas.

o que você pode fazer?

Contatar com oNGS  
nacionais e internacionais;

Tratar sobre proteção 
com funcionários  
competentes da oNu 
antes de precisar.

Fazer contribuições;

obter informações sobre 
as agendas;

Receber reações a respei-
to das ações realizadas;

difundir as declarações da 
oNu nos meios locais.

Convidar funcionários da 
oNu para conferências e 
eventos da imprensa;

organizar a cobertura nos 
meios de comunicação de 
visitas de altos funcioná-
rios da oNu.

Sim

Possui contato com a oNu? Comece a conhecer.Não
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Organizações Internacionais como FrontLine Defenders e Proteção Interna-
cional são aliadas na proteção a pessoas defensoras de direitos humanos, 
podendo dispor de auxílios emergenciais para defensores em risco, como, 
por exemplo, deslocamento emergencial. Oferecem oficinas de proteção e 
metodologias de avaliação de risco.  

Leitura opcional
Guia de Proteção para defensoras e defensores de direitos Humanos 
(Justiça Global, 2016). Material de referência para aqueles que se colo-
cam na linha de frente na luta por direitos.
https://www.global.org.br/blog/category/biblioteca/biblioteca-relatorios/

Final do módulo.
Parabéns!
Você concluiu com êxito este módulo.
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