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INTRODUÇÃO 

 O BRASIL RESISTE. LUTAR NÃO É CRIME !

M
obilizada por quase dois anos, a Coalizão Solidariedade Brasil continua seu 
trabalho de conscientização na França e na Europa, publicando a segunda 
edição do Barômetro de Alerta sobre a situação dos direitos humanos no 
Brasil. Reunindo 18 organizações internacionais de solidariedade atuando em 

defesa da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente, a Coalizão Solidariedade 
Brasil estabeleceu para si mesma a missão de ecoar os gritos de alarme das organizações 
e movimentos sociais no Brasil. Longe de permanecerem em silêncio, estes gritos estão 
se tornando cada vez mais urgentes. O Barômetro é uma ferramenta que foi criada para 
medir esta pressão sobre a sociedade civil.

O ano de 2020 será marcado pela pandemia e suas consequências dramáticas, tanto no 
Brasil como em outros lugares. No Brasil mais do que em qualquer outro lugar, dado o 
contexto de uma crise multifacetada que existia antes da chegada do vírus. O vírus só 
ampliou e exacerbou as desigualdades e fragilidades de um sistema estruturalmente 
excludente. Isto é o que este Barômetro nos mostra.

Acima de tudo, é um barômetro de alerta, que procura divulgar informações e dados que 
muitas vezes são “invisíveis“. As organizações da sociedade civil brasileira locais estão 
trabalhando para coletar e analisar estes dados com grande rigor, em total oposição a um 
governo que, ao contrário, os distorce ou esconde.

Este documento é também um Barômetro que fala sobre resistência, sobre aqueles atores 
sociais que se mobilizam diariamente para defender a justiça e os direitos das pessoas. 
Lutas concretas que tomam a forma de manifestações pacíficas, lutas legais ou legislativas, 
a criação de coletivos ou movimentos. Este barômetro ilustra a criatividade e o dinamismo 
da sociedade civil, que não desiste diante da desigualdade e da violência estrutural.

Como em sua primeira edição, a riqueza deste Barômetro reside, por um lado, em seu 
caráter generalista (mesmo que não seja exaustivo, ele aborda 11 temas-chave) e, por 
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outro lado, em sua ligação com atores locais, que coletam e produzem diariamente dados 
sobre violações dos direitos humanos.

Publicado em janeiro de 2021, o mês que marca a metade da presidência de Bolsonaro, 
o Barômetro pode servir como uma avaliação de médio prazo dos efeitos da política de 
direitos humanos do governo. As conclusões são indiscutíveis: a violência, as violações 
e as desigualdades estão aumentando, visando especialmente as populações mais 
historicamente excluídas, incluindo os povos indígenas e tradicionais, comunidades 
camponesas, mulheres, populações negras, pessoas LGBTQI+, pessoas que vivem na 
periferia, etc.

A última semana de janeiro também é dedicada no Brasil a uma mobilização nacional 
contra o “trabalho escravo”, em memória do massacre de Unaí (Minas Gerais); também é 
marcada pela comemoração do desastre causado em 2019 pela ruptura da barragem de 
resíduos de mineração em Brumadinho, pela empresa Vale. Dois anos após esta tragédia, 
a justiça ainda não foi feita, lembrando-nos da impunidade que envolve muitas das ações 
de grandes empresas multinacionais. Alguns exemplos mencionados neste Barômetro 
são um lembrete da necessidade da existência e implementação de medidas coercitivas 
relativas à responsabilidade dessas empresas. 

Enfim, este Barômetro é publicado no contexto das discussões em torno da ratificação do 
Acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Dada a situação atual descrita neste Barômetro, 
a Coalizão Solidariedade Brasil teme que a assinatura de tal acordo apenas confirme e 
agrave os riscos para o meio ambiente e os direitos humanos. Seguindo a liderança de 
muitas organizações latino-americanas e europeias, opõe-se à ratificação de tal acordo.

Este novo Barômetro de Alerta sobre a situação dos direitos humanos no Brasil é, portanto, 
uma ferramenta de sensibilização e conscientização. É um convite à mobilização ao lado 
da sociedade civil brasileira e à adesão ao “Brésistance”!

. 

>

NÓS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
FRANCESA, NOS SOLIDARIZAMOS COM A 
SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA. 

O BRASIL RESISTE. 
LUTAR NÃO É CRIME !
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RACISMO E  
VIOLÊNCIA POLICIAL 

Os dados disponíveis mostram que a 
cada ano a polícia brasileira - militar 
e civil - mata mais pessoas1. Com 

6.375 vítimas de violência policial em 2019 
(um aumento de 3% em relação a 2018), 
o Brasil alcançou um novo recorde2. A taxa de 
letalidade policial, ou seja, ‘mortes violentas’ 
resultantes da intervenção policial, varia muito 

de estado para estado (sendo muito alta nos 
estados do Amapá ou Rio de Janeiro e baixa no 
Distrito Federal ou no estado de Minas Gerais). 
Os períodos de (semi)-isolamento devido à 
pandemia não mitigaram esta violência: 
no primeiro semestre de 2020, os números 
mostram um aumento de 6% no número de 
pessoas mortas pela polícia em comparação 
com o primeiro semestre de 20193.

>

1.  “Au-delà du monopole de la violence légitime de l’État brésilien”, 
Observatoire de la démocratie brésilienne março de 2020. 

2.  Desde 2013, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
vem monitorando esses dados. Os últimos dados foram 
publicados no Anuário de Segurança Pública do Brasil, 
outubro de 2020. 

3.  Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (Somente o Estado de Goiás 
se recusou a publicar seus dados disponíveis sobre este 
assunto), outubro de 2020.

JUSTIÇA SOCIAL
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> O perfil das vítimas mostra como a violência 
policial é uma grande manifestação do 
racismo estrutural contra as populações 
negras e “periféricas”. Os casos de João Pedro, 
Mizael ou Rogério são5 emblemáticos: os 
jovens negros das favelas são particularmente 
visados por esta violência. Em média, 
79,1% das pessoas mortas em 2019 durante 
as intervenções policiais são negras. Da 
mesma forma, a polícia mata 2,8 vezes mais 
negros do que brancos6. Por fim, 65% dos 
policiais assassinados são negros (embora 
representem apenas 44,9% da força de 
trabalho)7.

Diferentes chaves de análise nos permitem 
compreender a extensão e o caráter direcionado 
desta violência policial. Estudos, como os de 
Maria Carolina de Camargo Schlittler e Julliana 
Borges8, mostram que o racismo estrutura os 
métodos de operação policial e que a prática 
do rastreio facial visa essencialmente os jovens 
negros da periferia.

Outra chave de análise diz respeito à 
impunidade que envolve tal violência. 
Segundo Ariel de Castro Alves, advogado 
e membro do “Grupo Tortura Nunca Mais”, 

menos de 10% dos crimes cometidos pela 
polícia resultam em uma condenação9, o 
que alimenta um sentimento de impunidade 
ou mesmo de validação desta violência. 
Durante o ano de 2020, o Juiz do Supremo 
Tribunal Federal, Edson Fachin, ordenou, 
entre outras medidas, que a polícia militar 
do Rio preserve e fotografe as cenas do crime 
antes de levar os corpos para o hospital. Esta 
decisão foi tomada graças ao trabalho de 
lobby e advocacia das organizações locais 
e internacionais de direitos humanos, que 
em 2009 e 2016 haviam mostrado como os 
policiais alteraram as cenas para justificar a 
letalidade de suas operações.

As diversas corporações policiais - militares e 
civis - estão entre as poucas instituições que 
não foram reformadas após o fim da ditadura 
militar. O legado de um modelo de “segurança 
pública” baseado na repressão continua a ser 
transmitido, juntamente com a doutrina da 
segurança nacional e a ideologia da guerra 
(contra as drogas). Estas corporações nunca 
estiveram tão presentes no governo: um total 
de 6.157 soldados ativos e de reserva. Dos 
22 ministros, 9 são reservistas, uma proporção 
nunca alcançada mesmo sob a ditadura.

Para Luiz Eduardo Soares, pesquisador 
pioneiro e ex-secretário de Estado de 
Segurança Pública no Brasil, o atual governo 
é “um poder fascista militarizado que iniciou 

6 %
DE AUMENTO no primeiro semestre 

 de 2020 no número de pessoas mortas 
pela polícia em comparação com 20194.

4.  Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, outubro de 2020. 

5.  João Pedro Mattos Pinto (14), Mizael Fernandes da Silva (13) 
e Rogério Ferreira da Silva Junior (19) foram todos mortos 
em operações policiais em 2020.

6.  Anuário de Segurança Pública 2020 do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, outubro de 2020.  

7.  Ibid. 

8.  “Matar muito, prendrer mal”, Tese de Schlittler, 2016 e 
“Encarceramento em massa” - Juliana Borges, 2019. 

9.  “A violência policial aumenta conforme o Estado perde o 
controle dos policiais para Bolsonaro”, no portal Democratizar, 
18 de junho de 2020 [acessado em 18.12.20]. 
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uma ‘ruptura’ democrática”10. Para ele, os 
sinais em 2020 são “alarmantes, conspícuos 
e em constante aumento”. Uma crise em 
fevereiro de 2020 revelou um movimento 
preocupante dentro das corporações policiais. 
A polícia militar no estado do Ceará entrou 
em motim. O motim foi sem precedentes em 
sua forma violenta e suas consequências: 
cenas de terror nas ruas e um ataque à vida 
de um senador que interveio contra o motim. 
Na opinião de vários observadores, como 
a jornalista Eliane Brum, os jovens oficiais 
militares se sentem politicamente apoiados e 

leais ao “Capitão Bolsonaro”, liberados de seu 
dever para com o comando dos governadores 
dos estados. O autoritarismo de Bolsonaro 
alimentou assim uma “ala radicalizada” que 
se opõe veementemente à integração de 
qualquer reflexão sobre os direitos humanos 
dentro da corporação.

Os movimentos sociais e os habitantes das 
favelas estão protestando contra esta violência 
e militarização dos territórios. Organizados 
em coletivos, redes e grupos, eles procuram 
proteger suas vidas e exigem uma política de 
segurança pública que sirva aos direitos do 
povo e não seja dirigida contra eles.

>

10.  “A Aliança com o Centro não mitigou o fascismo de 
Bolsonaro”, artigo publicado na Carta Capital de 21 de 
outubro de 2020. [acessado em 18.12.20]
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“O que eles chamam de ‘balas perdidas’, 
eu chamo de ‘impunidade’”. 

Márcia de Oliveira Silva Jacintho (Mãe de Maio 
 cujo filho foi assassinado na periferia do Rio de Janeiro)

Exemplo de 
RESISTÊNCIA

ADPF DAS FAVELAS 

D iante da brutalidade policial e do 
aumento desproporcional do número 
de vítimas da violência policial 

durante a pandemia no Rio de Janeiro, uma 
ação de denúncia e resistência foi montada 
em 2020, a ADPF 635 (Argumentação de 
Desrespeito ao Princípio Fundamental), 
conhecida como a “ADPF das Favelas”. É 
uma ação construída coletivamente com 
o Tribunal Público do Estado do Rio de 
Janeiro, organizações da sociedade civil, 
coletivos e movimentos sociais ligados às 
favelas e às mães das vítimas. A ação exige 
que as graves violações causadas pela 
política de segurança pública do Estado do 
Rio de Janeiro contra a população negra 
e pobre da periferia e das favelas sejam 
reconhecidas e punidas. O julgamento da 
ADPF das Favelas pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) começa em 17 de abril de 
2020, quando o relator, Ministro Edson 
Fachin, vota a favor de algumas das 

medidas de proteção exigidas. No início 
de junho, ele suspende temporariamente 
as operações policiais nas favelas enquanto 
durar a crise sanitária. Os efeitos da medida 
de proteção são espetaculares: de 5 a 19 de 
junho, o número de mortes relacionadas às 
operações policiais caiu 75,5%11. Embora 
a suspensão das ações policiais durante 
a pandemia seja uma vitória, a ADPF 
Favelas pretende ir mais longe, através da 
construção de uma política de segurança 
pública que garanta a vida nas favelas e 
nas periferias. Em nota, as instituições e 
movimentos articulados dentro da ADPF 635 
afirmam: “Comemoramos a decisão do STF, 
que reconheceu que as favelas fazem parte 
da cidade e que a política de ‘matadouro’ 
adotada pelo Governador Wilson Witzel 
viola os direitos fundamentais e é racista. 
Continuaremos mobilizados para monitorar 
e impor o cumprimento das determinações. 
A luta continua!“12. 

11.  “Efeitos da medida cautelar da ADPF 635 sobre as operações policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro”. 
Relatório produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/UFF), em 
parceria com Fogo Cruzado, junho de 2020. 

12.  “A favela quer viver!“, Gabrielle Araujo, Priscila Rodrigues, Revista Periferias, 2020. 
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MULHERES

L egit imada pelos  d iscursos e 
representações sexistas divulgados 
pelo governo, a violência contra as 

mulheres está aumentando. Em 2019, três 
em cada dez mulheres sofreram algum 
tipo de violência13, 1326 feminicídios foram 
registrados no Brasil (um aumento de 7,1% 
em comparação com 2018)14, e um estupro 
ocorreu a cada oito minutos15. O racismo 
estrutura esta violência de gênero: em 

2019, 66,6% das vítimas de feminicídio são 
negras, e a análise de um período mais 
longo de 2008 a 2018 mostra que a taxa de 
homicídios de mulheres negras aumentou em 
12,4%, enquanto diminuiu em 11,7% para as 
mulheres “não negras”16 .

A pandemia tem exacerbado esta situação. 
No primeiro semestre de 2020, foram 
registrados 648 feminicídios, um aumento de 
1,9% em comparação com o mesmo período 
de 201917. 

>

13.  Estudo “ Visível e invisível: a vitimização de mulheres no 
Brasil “, Fórum de Segurança Pública Brasileira, 2019. 

14.  Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, outubro de 2020. 

15.  Ibid. 

16.  Ibid. 

17.  Ibid. 

JUSTIÇA SOCIAL
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Antes de tudo, podemos destacar a grande 
precariedade das mulheres trabalhadoras 
domésticas. De acordo com os números do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para 2019, há mais de 6,3 milhões de 
trabalhadores domésticos no Brasil, dos quais 
93% são mulheres, 66% são negros e 72,1% são 
informais21. A falta de uma estrutura adequada 
de proteção trabalhista impôs dois tipos de 
risco para essas trabalhadoras domésticas 
durante a pandemia: a perda de emprego e 
renda sem compensação ou a obrigação de 
trabalhar em condições sanitárias inadequadas. 
Embora a Covid-19 tenha chegado ao Brasil 
através de classes abastadas vindas do exterior, 
as duas primeiras vítimas foram mulheres, 
trabalhadoras domésticas, contaminadas em 
seus locais de trabalho. Outras trabalhadoras 
também se viram em uma maior vulnerabilidade: 
mulheres pescadoras, vendedoras ambulantes, 
camponesas, mulheres encarceradas, mulheres 
HIV-positivas, mulheres na prostituição, 
mulheres idosas, mulheres migrantes, etc. 
Suas situações específicas recebem pouca ou 
nenhuma consideração da parte de políticas 
específicas adaptadas.

Por fim, o aumento da carga de trabalho 
doméstico foi comum a todas as mulheres 
durante a pandemia. De acordo com uma 
pesquisa do IBGE sobre trabalho doméstico 
antes da pandemia, as mulheres no Brasil já 
gastavam duas vezes mais tempo por semana 
do que os homens em trabalho doméstico 
ou de cuidado22. Esta distribuição desigual 
das tarefas domésticas se agravou durante a 

Este número subestima os dados reais, já que a 
pandemia torna mais difícil o acesso aos canais 
tradicionais de comunicação. De fato, o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública observa uma 
diminuição das queixas de violência doméstica 
em 2020 em comparação com 2019, em grande 
parte devido às restrições impostas pelas medidas 
de contenção do deslocamento, impedindo que 
as vítimas se dirijam a uma delegacia de polícia. 
Por outro lado, houve um aumento no número 
de chamadas para o número 190 para casos de 
violência doméstica e sexual; do mesmo modo, 
entre fevereiro e abril de 2020, o Fórum observa 
um aumento de 431 por cento no número de 
denúncias de violência doméstica no Twitter19.

Em uma época em que as violências de gênero 
e sexuais estão aumentando, o acesso das 
mulheres aos serviços de saúde é ainda mais 
importante. Apesar das recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil 
tem se caracterizado pela falta de vontade 
política para manter os serviços de prevenção, 
cuidado e apoio às mulheres em tempos de 
pandemia. Assim, o tratamento pré-natal e 
oncológico, assistência em casos de violência 
sexual ou gravidez precoce, promoção de 
métodos contraceptivos e proteção contra 
doenças sexualmente transmissíveis, etc. 
foram negligenciados20.

Outro efeito da pandemia é seu impacto 
sobre as condições de trabalho das mulheres. 

1 ESTUPRO  

A CADA 8 MINUTOS EM 201918.

>

21.  PNAD - Continua 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, dados publicados em janeiro de 2020. 

22.  PNAD - Continua 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, dados publicados em junho de 2020. 

18.  Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, outubro de 2020. 

19.  Nota técnica “Violência Doméstica durante Pandemia de 
Covid-19”, Fórum de Segurança Pública Brasileira, abril de 2020. 

20.  “Em defesa das ações de saúde sexual e reprodutiva no 
contexto da pandemia da COVID-19”, artigo do Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), junho de 2020, 
[acessado em 18.12.20].
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>

Diante desta situação de violência e da 
precariedade de suas condições de vida e de 
trabalho, os movimentos de mulheres estão se 
organizando, criando redes de solidariedade 
e de apoio psicológico, desenvolvendo 
estratégias para acompanhar e denunciar 
a violência que sofreram, e realizando um 
trabalho de defesa de políticas públicas 
adequadas.

crise23. Além disso, um estudo sobre o trabalho 
e a vida das mulheres durante a pandemia 
revelou que 50% das mulheres brasileiras 
tiveram que cuidar de alguém próximo a elas 
durante a pandemia24.

23.  Pesquisa “Efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho 
brasileiro: Desigualdades, ingredientes trabalhistas e o papel 
da jornada” Fundação Getulio Vargas, setembro de 2020. 

24.  “Sem parar. O trabalho e a vida das mulheres durante a 
pandemia. “Estudo de Sempreviva Organização Feminista e 
Gênero e Número, julho de 2020.
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“Ninguém nos silenciará”
Manifestação de Justiça para Mariana Ferrer

Exemplo de 
RESISTÊNCIA

#Just içaporMariFerrer  é  um 
movimento nascido em setembro 
de 2020 após o estupro e a violência 
machista sofrida por Mariana Ferrer, 
uma blogueira de 23 anos. Durante o 
julgamento, o advogado do suposto 
agressor usou fotos pessoais de 
Mariana tiradas antes dos fatos, 
para rebaixar, agredir e humilhar a 
jovem mulher no meio da audiência 
e para induzir que ela havia dado 
consentimento. Isto é feito sem 
que o juiz intervenha ou denuncie 
o comportamento do advogado em 
relação à vítima. Um dos mitos da 
cultura do estupro é precisamente 
que a vítima é responsável pelos 

fatos com base, por exemplo, nas 
roupas que veste ou nos lugares que 
frequenta. O tratamento infligido à 
Mariana Ferrer e a absolvição do 
acusado desencadeou uma onda de 
raiva: manifestações espontâneas 
ocorreram em uma dúzia de cidades do 
país e a petição “Justiça por Mariana 
Ferrer” obteve mais de 4 milhões de 
assinaturas25. Após este caso, são 
criadas comissões parlamentares e 
deputados  que analisam um projeto 
de lei, em particular para obrigar o 
juiz a garantir a integridade da vítima 
e para assegurar que a violência 
institucional seja reconhecida como 
crime26.

ONDA DE RAIVA CONTRA  
A VIOLÊNCIA MACHISTA

25.  Petição “Justiça para Mariana Ferrer” em https://www.change.org/p/tribunal-de-justi%C3%A7a-de-sc-
justi%C3%A7a-por-mariana-ferrer

26.  “A Bancada Feminina e a Casa exigem punição para os agressores de Mari Ferrer”, artigo de Eu, Rio! de 
9 de novembro de 2020 [acessado em 18.12.2020]. 
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PESSOAS LGBTQI+ 

>
27.  “Mortes violentas de LGBT+ no Brasil -2019, Relatório do 

Grupo Gay da Bahia”, publicado em abril de 2020.

D e acordo com o relatório anual do 
Grupo Gay da Bahia publicado em 
202027, 329 pessoas LGBTQI+ foram 

vítimas de morte violenta no Brasil em 2019 
(assassinatos ou suicídios): isto significa uma 
morte violenta a cada 26 horas. Estes números 
garantem ao país o triste título de campeão 
mundial de crimes contra minorias sexuais: 
mais da metade das pessoas LGBTQI+ mortas 
no mundo vivem no Brasil.

Embora o relatório do Grupo Gay da Bahia 
mostre um cenário já muito alarmante, os 

números poderiam ser ainda mais altos. Dados 
sobre a violência contra pessoas LGBTQI+ 
mostram um enorme déficit em termos de 
coleta e divulgação pelas instituições estatais 
responsáveis pela segurança pública. Assim, 
dos 297 homicídios LGBTQI+ registrados 
pelo Grupo Gay da Bahia, apenas 84 foram 
registrados pelas estatísticas oficiais.

Como observado em relação a outras formas 
de violência, levar em consideração diferentes 
estigmas sociais mostra que a superposição 
destes em um país desigual como o Brasil 
pode ter resultados trágicos. 
Isto é particularmente perceptível quando 

JUSTIÇA SOCIAL
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se observa a população negra LGBTQI+. De 
acordo com o relatório do Grupo Gay da 
Bahia, 38% das vítimas fatais em 2019 eram 
de raças mestiças e negras, enquanto 36% se 
definiam como brancos.

Embora a maioria dos assassinatos envolva 
homossexuais (63% das vítimas, incluindo 
10% lésbicas e 53% gays), “transexuais e 
travestis”29 ocupam uma alta proporção 
destas estatísticas de assassinatos. 
124 pessoas transexuais foram assassinadas 
em 2019, o que representa mais de um terço 
do número total de vítimas registradas. Dados 
apresentados pela Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (ANTRA)30 também 
mostram que o Brasil é um dos países que 
mais mata “travestis e transexuais” no 
mundo. Esta situação de vulnerabilidade 
parece estar se agravando. Nos primeiros dez 
meses de 2020, o Brasil ultrapassou a marca 
de 151 assassinatos de pessoas “trans e 
travestis”. Isto representa um aumento de 47% 
nos assassinatos trans de janeiro a outubro de 
2020 em comparação com o mesmo período 
em 201931.

O Estado continua a ignorar estes números 
e não implementou nenhuma medida de 

proteção para as pessoas LGBTQI+, mesmo 
após a decisão do Supremo Tribunal Federal 
em junho de 2019 de reconhecer a LGBTfobia 
como um crime no mesmo nível do racismo.

Além da carga de estigmatização e violência 
já experimentada pelas pessoas LGBTQI+, 
elas têm que enfrentar os efeitos adversos 
da pandemia de Covid-19. De acordo com um 
estudo realizado pelo coletivo #VoteLGBT 32, o 
isolamento social gerou repercussões ainda 
mais agudas para as pessoas LGBTQI+, 
particularmente em termos de saúde e acesso 
ao mercado de trabalho. Dos pesquisados, 
43% disseram que o impacto mais significativo 
da pandemia foi o aumento dos problemas 
de saúde mental. Com relação ao acesso ao 
mercado de trabalho, a taxa de desemprego 
das pessoas LGBTQI+ atingiu 22%, quase o 
dobro do resto da população.

Em um país onde a violência parece estruturar 
as relações sociais, estes ataques também 
se refletem em formas de violência política, 
especialmente desde que Jair Bolsonaro 
se tornou presidente do país. A pesquisa 
“Violência contra LGBT+ no contexto eleitoral e 
pós-eleitoral”33, realizada pelo coletivo Gênero 
e Número, mostra que 51% dos entrevistados 
sofreram pelo menos um ataque desde as 
eleições de 2018. As mulheres lésbicas são 
as mais numerosas a terem sofrido violência 

>

47 %
DE AUMENTO nos assassinatos de pessoas trans 
nos primeiros 10 meses de 2020 em comparação 

com o mesmo período em 201928.

28.  Boletim n°5/2020 da Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais (ANTRA). 

29.  De acordo com a categorização estatística no Brasil. 
Utilizamos neste barômetro a tradução literal dos termos 
utilizados pelas organizações brasileiras. 

30.  “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e 
transexuais brasileiros em 2019”, publicado pela Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) em 2020. 

31.  Boletim n°5/2020 da Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais (ANTRA). 

32.  “Diagnóstico LGBT+ durante a pandemia”, estudo do 
coletivo #VoteLGBT publicado em junho de 2020. 

33.  “Violência contra LGBT+ no contexto eleitoral e pós 
eleitoral“, estudo coletivo Gênero e Número, publicado em 
2020. 
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Pessoas Trans e Travestis (ANTRA) também 
atingiu um número recorde de candidatos 
trans e funcionários eleitos: 294 candidatos 
de todo o Brasil, incluindo 30 pessoas em 
candidaturas coletivas35. Dessas candidaturas, 
pelo menos 30 pessoas trans e travestis foram 
eleitas, contra 8 em 201636.

>

(57%), seguidas por transexuais e travestis 
(56%), gays (49%) e bissexuais (44,5%).

Diante deste contexto, a sociedade civil 
brasileira resiste e se organiza: de acordo 
com o movimento #VoteLGBT, 502 pessoas 
LGBTQI+ foram candidatas nas eleições 
municipais de novembro de 2020 e 90 pessoas 
foram eleitas34. A Associação Nacional de 

35.  Ver no encarte “Violência Política”. 

36.  Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais 
(ANTRA), disponíveis no website, novembro de 2020. 

34.  Dados do movimento #VoteLGBT de dezembro de 2020, 
disponíveis no website. 
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Exemplo de 
RESISTÊNCIA

A CASA DA DIVERSIDADE

A Casa da Diversidade, 
projeto lançado pela 
associação Conexão G, no 

bairro da Maré do Rio de Janeiro, 
busca criar um local de passagem 
ou refúgio temporário para a 
população LGBTQI+, oferecendo 
um espaço seguro e de referência 
para aqueles que transitam ou 
vivem em territórios de favela. Os 
objetivos da Casa da Diversidade 
da Maré se concentram na 
promoção da educação, cultura, 
lazer e empregabilidade das 

pessoas LGBTQI+ provenientes 
das favelas.
Além disso, o projeto busca 
promover a autonomia e a 
inclusão digital dessas pessoas, 
especialmente travestis e 
transexuais; desenvolve ações 
para combater o preconceito, 
promover o acesso à justiça e 
à saúde. Ele também procura 
repensar o debate sobre 
segurança pública e produzir e 
disseminar conteúdo nas mais 
diversas plataformas digitais.

“O atual governo legitimou a caça  
e execução de pessoas que não  

fazem parte do espectro da família 
tradicional brasileira. A LGBTIfobia  

está saindo do armário.”
Marcio Marins, coordenador geral da Associação Paranaense 

 do Desfile da Diversidade (Appad) 

LUTAR NÃO É CRIME !
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TRABALHO

A Lei 13.467 sobre a Reforma do Código 
do Trabalho, que entrou em vigor em 
novembro de 2017 durante o governo 

Temer, emendou mais de 100 artigos e quase 
400 disposições legais que regulamentam as 
relações de trabalho no Brasil. Esta reforma 
significou uma perda de direitos para os 
trabalhadores. Esta nova legislação elimina a 
responsabilidade das empresas e do Estado 
de proteger os empregados, dificulta o acesso 
à justiça trabalhista e reduz o poder dos 
sindicatos. Também intensifica e estende a 
subcontratação e outras formas de trabalho 
precário (parcial, temporário, etc.) a muitos 
setores, reduzindo os contratos por tempo >

indeterminado. A explosão do trabalho 
informal (afetando mais de 40% da população 
ativa em 201937) e o declínio do salário médio 
desde 2017 atestam o impacto negativo desta 
reforma38.

A pandemia da Covid-19 exacerbou este quadro 
já muito desfavorável para os trabalhadores. 
Em primeiro lugar, causou perdas de empregos: 
no final de setembro de 2020, o Brasil tinha 
uma taxa de desemprego oficial de 14,4%. 

37.  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados 
de 2019 publicados em 2020.

38.  Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), Ministério 
da Economia, outubro de 2020.

JUSTIÇA SOCIAL

Barômetro de alerta04
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segurança são mal respeitados e os acidentes 
e várias doenças estão se multiplicando. 
Como resultado do processo de “uberização” 
da economia, os entregadores ligados a 
aplicativos sofrem de forma particular com 
esta precariedade das condições de trabalho. 
Em 2019, eles representavam 5,5 milhões de 
pessoas44, um número em nítido crescimento 
com a pandemia. Durante os dias de greve 
nacional em 2020, eles denunciam o tratamento 
desumano que sofrem diariamente.

De modo mais geral, a sociedade civil brasileira 
está resistindo e se organizando diante do 
impacto da pandemia. Pressionado, o governo 
federal criou uma ajuda de emergência mensal 
de 600 reais (cerca de 107 euros) para as 
pessoas que trabalham no setor informal. Mais 
de 100 milhões de brasileiros já fizeram uso 
desta ajuda e cerca de 66 milhões de pessoas 
já foram beneficiadas dela desde abril de 202045. 
Ela tem sido essencial para evitar que parte 
da população caia na pobreza extrema. Esta 
ajuda foi então estendida para uma parte da 
população, mas reduzida a 300 reais mensais.

Com base nesta experiência e na de vários 
programas sociais, o debate em torno de uma 
renda universal ou cidadã foi reavivado por 
muitos movimentos sociais. A ideia defendida 
é a de uma renda universal, não como 
ajuda de emergência ou como um benefício 
condicionado ou temporário, mas como um 
direito incondicional que complementaria o 
sistema de proteção social.

A taxa de desemprego aumentou em 33% entre 
maio e setembro de 202040. As análises revelam 
que são as pessoas com renda mais precária, os 
jovens, as mulheres e os negros, que foram os 
mais afetados por estas perdas de emprego41. 
Nem todos sofreram as mesmas perdas de 
renda: entre o último trimestre de 2019 e o 
segundo trimestre de 2020, a renda média caiu 
20,1%; caiu 27,9% para os 50% mais pobres e 
17,5% para os 10% mais ricos42. A desigualdade 
de renda está portanto aumentando: o índice 
de Gini aumentou 2,82% entre o primeiro 
e segundo trimestres de 2020, de 0,8019 
para 0,8245, um aumento considerável em 
um período de tempo tão curto43. Enfim, as 
condições de trabalho estão se deteriorando 
para aqueles que têm mantido uma atividade: 
os dias estão ficando mais longos, o trabalho 
está se intensificando, os padrões de saúde e 

40 %
da população brasileira ativa trabalha no 

SETOR INFORMAL em 201939.

“O desemprego, a fome, 
o aluguel e o custo 
da energia são tão 
assustadores quanto  
a Covid-19”

Movimento Periferia Viva

>

39.  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados de 2019 
publicados em 2020. 

40.  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Contínua 
Habitações (PNAD)-COVID19, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, dados de novembro de 2020. 

41.  Boletim n°16 do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), outubro de 2020.

42.  Ibid. 

43.  “Efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho 
brasileiro: Desigualdades, ingredientes trabalhistas e o 
papel da jornada”, setembro de 2020, Centro de Políticas 
Sociais da Fundação Getulio Vargas. 

44.  Dados de um estudo do Instituto Locomotiva, abril de 2019.

45.  Segundo o Departamento de Cidadania, artigo publicado 
em 21 de agosto de 2020 em seu site [consultado on-line 
em 18.12.20].
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Exemplo de 
RESISTÊNCIA

UM LABORATÓRIO DE UMA OUTRA ECONOMIA

A organização do Banco Palmas acom-
panhou o município de Maricá, com 
uma população de 161.000 habi-

tantes, na implementação da “mumbuca”, 
uma moeda social local associada a uma 
forma de renda universal. Lançado em 
2013, o programa Renda Básica do Cidadão 
(CBI), distribuído em mumbuca e não 
conversível em reais, atingiu 42.000 pes-
soas das famílias mais vulneráveis em 
2019. Este programa será eventualmente 
estendido a todos os habitantes da cidade, 
com o objetivo de recriar um círculo vir-
tuoso de economia a nível municipal. Esta 
injeção de recursos parece ser um sucesso, 

como ilustra o fato de que as empresas 
da cidade continuaram a operar durante 
a pandemia, ao passo que esta causou o 
fechamento de mais de 700.000 empresas 
no país, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Impulsionados pela urgência da pandemia 
e pelas demandas da sociedade civil, 
cerca de 15 outros municípios estão agora 
procurando estabelecer um sistema similar 
de moeda local combinado com uma renda 
básica. A Rede Brasileira de Renda Universal 
também advoga pelo estabelecimento de 
uma renda universal em nível nacional.
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JUSTIÇA SOCIAL

Barômetro de alerta

SEGURANÇA ALIMENTAR

S egundo dados da Pesquisa do 
Orçamento Familiar divulgada em 2020 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a fome afetou 10,3 milhões 
de pessoas em 2018 (5% da população), 
7,7 milhões em áreas urbanas e 2,6 milhões 
em áreas rurais46. Em apenas 4 anos, o Brasil 
voltou assim ao mapa da fome, atingindo seu 
pior nível de segurança alimentar desde 2004. 
Esta fome é antidemocrática: 74% das 
pessoas de referência nos lares, com grave 
insegurança alimentar, são negros e 52% são 

05

mulheres. A alimentação é um dos principais 
indicadores do abismo entre ricos e pobres: 
enquanto as famílias mais pobres gastam em 
média 26% de seu orçamento com alimentos, 
as mais ricas gastam em média 5% de seu 
orçamento, para valores líquidos quase seis 
vezes superiores, e uma alimentação muito 
mais diversificada47.

Este retorno da fome ao país é devido a um 
conjunto de escolhas políticas. Nos anos 2000, 
o Brasil deu grandes passos na luta contra 
a fome e a insegurança alimentar, graças a 

46.  Resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
lançada em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para o período 2017-2018.

47.  Walter Belik, Relatório “Desigualdades no prato: um retrato 
das contradições do sistema alimentar brasileiro”, 2020. 
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várias políticas de apoio à agricultura familiar 
e programas sociais de transferência de renda 
(como o Bolsa Família). Em 2010, a Emenda 
Constitucional nº 64 foi aprovada, incluindo 
a alimentação como um direito social a ser 
garantido pelo Estado. Todas estas medidas 
contribuíram para que, pela primeira vez em 
2014, o Brasil não aparecesse mais no mapa 
da fome das Nações Unidas.

A partir de 2016, os governos de Temer e de 
Bolsonaro vão desafiar o conjunto de políticas 
públicas que levaram à redução da fome no 
país. O Programa de Aquisição de Alimentos, 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
e o Programa Um Milhão de Cisternas verão 
seus orçamentos drasticamente reduzidos. O 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
(CONSEA), que havia dado uma contribuição 
importante para a construção dessas políticas 
públicas, é abolido em janeiro de 2019. Uma 
agenda neoliberal e conservadora é posta 
em prática, ignorando a agricultura familiar 
que alimenta o país, e beneficiando assim o 
agronegócio. 

Este modelo de agricultura, entretanto, revela-
se incapaz de remunerar adequadamente 
os pequenos produtores e gera uma forte 
dependência das exportações. Além disso, 
seu impacto social e ambiental é preocupante: 
aumento do trabalho informal ou precário; 
perda da diversidade das economias regionais; 
aumento dos conflitos sociais pelo acesso à 
terra; uso massivo de pesticidas e de variedades 
transgênicas que levam à destruição de 
ecossistemas, desmatamento e altas emissões 
de gases de efeito estufa, etc. Enfim, este modelo 
agrícola está longe de garantir a soberania 

alimentar: em seu Relatório 2020 sobre a 
Situação da Segurança Alimentar e Nutricional 
no Mundo, a FAO estima que 43,1 milhões de 
brasileiros (20,6% da população) estavam em 
um estado de grave ou moderada insegurança 
alimentar em 2019, ou seja, não tinham acesso 
físico e econômico a alimentos seguros e 
nutritivos durante todo o ano49. 

A crise causada pela pandemia aprofundou 
e exacerbou as desigualdades sociais e a 
insegurança alimentar no país. O primeiro 
efeito diz respeito à qualidade dos alimentos 
em geral: a população consome menos 
produtos saudáveis e mais alimentos 
processados. O segundo efeito diz respeito à 
redução da quantidade de alimentos aos quais 
as camadas mais pobres da população têm 
acesso. De acordo com algumas projeções, 
quase 15 milhões de pessoas estariam 
passando fome no final de 2020, ou seja, 6,6% 
da população brasileira50. Não porque não há 
alimentos suficientes disponíveis, mas porque 

>

15 milhões
de pessoas sofrem de FOME em 2020 

 (6,6% da população)48.

“A agroecologia é  
uma proposta 

extremamente atual, 
urgente e necessária”. 

Maria-Emilia Pacheco, FASE, 
 ex-presidente do Conselho Nacional 

 de Segurança Alimentar e Nutricional.

48.  Nota Técnica da ONG ActionAid “Cinco fatores que 
aprofundam a fome no país”, outubro de 2020.

49.  “Estado da Segurança e Nutrição Alimentar no Mundo 2020 
(SOFI), FAO 2020”.

50.  Nota técnica da ONG ActionAid “Cinco fatores que 
aprofundam a fome no país”, outubro de 2020. 
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essas pessoas não têm mais poder de compra 
suficiente para se alimentarem.

Diante desta situação, as organizações da 
sociedade civil continuam a se mobilizar. Elas 
são criativas no atendimento às necessidades 
dos segmentos mais vulneráveis da população, 
multiplicando as doações de alimentos e as 
sopas populares, que muitas vezes são o 
único recurso em face da má administração 
ou da ausência do Estado. As organizações e 
movimentos sociais também estão apelando 
para políticas públicas co-construídas que 
abordem de forma indissociável questões 
ambientais, agrárias e alimentares. Elas exigem 
políticas de longo prazo, não de emergência, 
que garantam o direito a uma alimentação 
saudável para todos. Organizações camponesas 
propõem a agroecologia camponesa como 
um modelo resiliente, baseado em uma 
produção diversificada e em canais curtos de 
comercialização.

Exemplo de 
RESISTÊNCIA

DEFESA DA AGRICULTURA FAMILIAR

U ma grande mobilização para a 
aprovação de uma lei de apoio 
emergencial à agricultura fami-

liar foi organizada por centenas de movi-
mentos populares, organizações sociais 
e sindicatos rurais, tais como a Articula-
ção Nacional Agroecológica (ANA), a Ar-
ticulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(APIB), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 
o Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB), o Movimento dos Sem Terra (MST), 
etc. A mobilização foi realizada pela Arti-
culação Nacional Agroecológica (ANA), a 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(APIB), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 

o Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB), o Movimento dos Sem Terra (MST), 
etc. Esta lei, chamada “Assis Carvalho”, foi 
concebida para reduzir os efeitos da pande-
mia no setor da agricultura familiar e cam-
ponesa, garantir alimentos saudáveis para 
a maioria dos brasileiros e contribuir para 
a recuperação econômica dos municípios 
cujo desenvolvimento depende em grande 
parte da agricultura familiar. O compro-
misso da sociedade civil tornou possível a 
co-construção e aprovação desta lei pelo 
Congresso Nacional em 2020. Entretanto, o 
Presidente Bolsonaro vetou 14 dos 17 arti-
gos desta lei, parecendo deliberadamente 
escolher a fome e a miséria ao invés do 
direito da população à alimentação.

>
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>

ACESSO À TERRA
mecanismo de expropriação de propriedades 
que não cumprem sua função social, previsto 
na Constituição; apenas dois territórios 
quilombolas52 foram reconhecidos53. 

Em 2020, todas as instituições responsáveis 
pela reforma agrária são lideradas por atores 

O governo Bolsonaro está seguindo 
uma política agrícola focada no agro-
negócio, que predispõe a conflitos 

sobre a terra e ataca a vida daqueles que a 
protegem.

Uma das primeiras medidas de Bolsonaro foi 
paralisar a Reforma Agrária, que consiste em 
reatribuir terras improdutivas ou cultivadas 
ilegalmente a famílias que desejam viver 
da terra51. Em 2019, não houve atribuição 
de terras a famílias sem terra através deste 

51.  “Bolsonaro pede ao INCRA que paralise o processo de 
reforma agrária”, Canal Rural, janeiro de 2019, [acessado em 
18.12.20].

52.  Comunidades descendentes dos Maroons presentes em 
diferentes partes do país e lutando pelo reconhecimento de 
seus territórios tradicionais e modos de vida. Esta palavra 
também está na origem do neologismo “aquilomber”, 
que se refere a uma nova forma de fazer política através 
de mandatos coletivos levados a cabo por projetos anti-
racistas.

53.  “A Questão Agrária No Primeiro Ano Do Governo Bolsonaro”, 
artigo do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Projetos de Reforma 
Agrária (NERA) publicado no Boletim Dataluta, janeiro de 
2020. 

JUSTIÇA AMBIENTAL

Barômetro de alerta06



/ 24 /

assaltantes de terras. Este número é o mais 
alto desde 1985. A “Amazônia Legal”57 é uma 
área particularmente visada, responsável 
por 60% dos conflitos fundiários e 84,4% dos 
assassinatos relacionados à luta pela terra58. 
Diante desta violência, as comunidades locais 
dos territórios resistem e se manifestam: entre 
2018 e 2019, as manifestações em torno do 
direito à terra (ações coletivas de protesto ou 
demanda) aumentaram 142%, o maior número 
já registrado pela CPT59.

Em tempos de pandemia, os conflitos 
fundiários, longe de chegarem a uma trégua, se 
aprofundam. De acordo com dados parciais da 
CPT publicados em dezembro, 178 “invasões” 
de territórios foram registradas em 2020, um 
aumento de 1880% comparado a 2019, afetando 
55.821 famílias, um aumento de 40% comparado 
a 2019. Quase 80% dessas invasões dizem 
respeito a famílias indígenas, quilombolas ou 
tradicionais60. Tristes episódios testemunham as 
pressões e ameaças diárias sofridas por aqueles 
que procuram defender suas terras: a tentativa 
de despejo de 450 famílias do acampamento 
Quilombo Campo Grande em Minas Gerais em 

políticos que se opõem à partilha da terra55. 
Estes mesmos atores veem a pandemia como 
um momento de oportunidade para promover 
a apropriação de terras pelo agronegócio. 
O Projeto de Lei 2.633/2020, que trata da 
regularização fundiária, foi assim claramente 
visto pelas organizações e movimentos sociais 
como uma tentativa de legalizar a apropriação 
ilegal de terras, o que poderia aumentar o 
desmatamento e os conflitos nas áreas rurais56.

Legitimada pela retórica e ações do governo, 
a violência está aumentando nas áreas rurais 
e atingindo novos picos ao longo de um 
período de cinco anos. A Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) registrou 1833 conflitos em 
2019. Isto é 23% a mais do que em 2018. Entre 
eles estão 1254 conflitos fundiários, 1206 dos 
quais dizem respeito a uma forma de violência 
provocada por supostos proprietários e/ou 

1 880 %
de AUMENTO das “invasões” dos territórios 
das comunidades camponesas, tradicionais, 

quilombolas e indígenas em 2020  
em comparação com 201954.

54.  Dados preliminares publicados pela Comissão Pastoral da 
Terra em dezembro de 2020.

55.  “O desmantelamento das políticas rurais e ambientais 
no Brasil” E. Sabourin et al. - Cahiers Agricultures 2020, 
novembro de 2020.

56.  “Projeto de lei da Grilagem ainda representa ameaça à 
sociobiodiversidade“, artigo da CIMI, 3 de junho de 2020. 
acessado em 18.12.20]. 

>

“A reforma agrária é 
produzir alimentos  
para o povo brasileiro.”

João Pedro Stedile, economista e membro do 
Conselho Diretor Nacional do MST

57.  Compreende os estados correspondentes à região norte 
(Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), e os 
estados de Mato Grosso ao norte do paralelo 16, Goiás ao 
norte do paralelo 13 e Maranhão ao oeste do meridiano 44. 
Este território cobre 500 milhões de hectares, dos quais 330 
milhões de hectares são florestados.

58.  Relatório “Conflitos no Brasil Rural 2019”, publicado em abril 
de 2020 pela Comissão Pastoral da Terra.

59.  Ibid. 

60.  Dados preliminares publicados pela Comissão Pastoral da 
Terra em dezembro de 2020. 
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Exemplo de 
RESISTÊNCIA

RESISTÊNCIA PACÍFICA DAS FAMÍLIAS SEM TERRA

O caso do Acampamento Quilombo 
Campo Grande (no Estado de 
Minas Gerais) é emblemático do 

terror que reina no meio rural. Em agosto 
de 2020, em meio a uma pandemia, a 
pedido do antigo proprietário e por decisão 
de um juiz local, a polícia interveio para 
expropriar 450 famílias sem terra (mais 
de 2.000 pessoas). Os camponeses do 
Quilombo Campo Grande se organizaram 
então para resistir pacificamente, posicio-
nando-se em massa na entrada, adultos e 
crianças, num tenso confronto face a face 
com a polícia durante 3 dias e 3 noites. 
Ao mesmo tempo, foram apresentados 
recursos contra a decisão de despejo e 

foi organizada uma campanha regional, 
nacional e internacional de pressão sobre 
as autoridades judiciais e políticas para 
deter o despejo e denunciar as muitas irre-
gularidades que acompanham o procedi-
mento. A Polícia Militar finalmente forçou 
a evacuação de parte do acampamento, 
as casas de 14 famílias foram destruídas, 
assim como uma escola e plantações.

Há mais de 20 anos estas famílias de 
agricultores cultivam café, milho, frutas e 
verduras nesta terra de forma agroecológica. 
Eles ainda estão sob ameaça de despejos 
mais violentos ou de destruição de seus 
meios de produção agrícola.

agosto de 2020; o assassinato de camponeses 
como Enio Pasqualin, líder do MST do Paraná, 
em 24 de outubro de 2020; o assassinato de 
vários líderes indígenas durante o ano de 2020.

Diante da perseguição e da criminalização 
de suas lutas, os movimentos sociais 
estão resistindo. É o caso, em particular, 
do Movimento dos Sem Terra (MST) e do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST), que oferecem uma resposta concreta 
à extrema precariedade econômica enfrentada 
por uma parte crescente da população, abrindo 
perspectivas de acesso a lugares para viver e 
produzir alimentos. Durante a pandemia, eles 
se destacaram por suas ações de distribuição 
de alimentos saudáveis em bairros pobres, 
demonstrando a força e a importância da 
agricultura camponesa.
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POVOS INDÍGENAS 

JUSTIÇA AMBIENTAL
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direitos dos povos indígenas garantidos na 
Constituição. Esta postura é terreno fértil para 
invasões de terras indígenas, assassinatos de 
líderes e outras violações graves.

O relatório anual do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), publicado em 30 de 
setembro de 2020, mostra assim um aumento 
alarmante e generalizado da violência contra 
os povos indígenas em 2019. Houve 256 casos 
de “invasões de propriedade, exploração 
ilegal de recursos e danos ao patrimônio” 
registrados em 2019, afetando mais de 
150 Terras Indígenas (TI). 

M ais de 314 povos indígenas61, 
falando 274 línguas diferentes, 
estão pagando um preço alto pela 

violência do governo Bolsonaro. O Presidente 
da República fez inúmeras declarações anti-in-
dígenas e nomeou representantes de setores 
contrários aos direitos indígenas justamente 
para os cargos responsáveis pela garantia 
desses direitos; seu governo se comprometeu 
a desmantelar políticas públicas e destruir os 

61.  A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) reconhece 
314 povos no território brasileiro, assim como vários povos 
em situação de migração (ligados, entre outras coisas, à 
crise migratória venezuelana).
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135 %   

de AUMENTO dos casos de invasão  
de territórios indígenas em 2019  

em comparação com 201862.

de terras indígenas. O julgamento, que foi 
adiado várias vezes durante 202066, trata, 
entre outras coisas, da análise de duas teorias 
jurídicas conflitantes: a teoria da indigenidade, 
defendida pelos povos indígenas e a do 
“marco temporal”, defendida pelos setores 
agroindustrial e de mineração67. Enquanto se 
aguarda esta decisão, muitas mobilizações 
estão ocorrendo para se opor ao “marco 
temporal” segundo o qual os povos indígenas 
só têm direito às terras que ocuparam em 
5 de outubro de 1988, data da promulgação 
da Constituição Federal.

A falta de atenção do governo aos direitos 
indígenas também é evidente em suas 
escolhas orçamentárias. Em 2020, o orçamento 
da Funai (Fundação Nacional do Índio, a 
agência governamental que desenvolve e 
implementa políticas relacionadas aos povos 

“Os povos indígenas 
enfrentam um dos 

momentos históricos 
 mais difíceis desde a 

invasão colonial”  
CIMI (Conselho Indigenista Missionário) >

Isto diz respeito a quase 143 pessoas em 
23 estados diferentes. Muito preocupantes, 
estes números refletem um aumento de 
135% dos casos de invasões de territórios em 
comparação com os registrados em 2018. De 
acordo com o CIMI, o número de casos de 
violência pessoal registrados em 2019 é mais 
que o dobro do total registrado em 201863. 
Como diz a Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil (APIB): “Não são números, são 
vidas64”.

Igualmente assustadores são os dados sobre 
o desmantelamento das terras indígenas TI: 
os processos de demarcação de 63% das 
TI estão suspensos, enquanto a revisão de 
27 processos de demarcação foi lançada. 
Por outro lado, os incentivos para invadir 
territórios já demarcados, incluindo aqueles 
onde os povos indígenas vivem em isolamento 
voluntário, são dados de maneira clara ou 
implicita. Isto é ilustrado, por exemplo, pelo 
apelo de ajuda dos povos indígenas do Vale 
do Javari, que temem uma forte propagação 
do vírus causado por invasores ilegais65. 

Outra fonte de preocupação são as 
discussões no nível do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre o futuro da demarcação 

62.  Relatório “Violência contra os povos indígenas no Brasil - 
Dados de 2019”, setembro de 2020. 

63.  Relatório “Violência contra os povos indígenas no Brasil - 
Dados de 2019”, setembro de 2020.

64.  A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) https://
apiboficial.org/   

65.  “Emergência sanitária no Vale do Javari e a situação dos 
povos em contato recente com o Covid-19” Observatório 
dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e 
Recentemente Contatados, junho de 2020.

66.  “No Brasil, a Suprema Corte encerra o julgamento que 
poderia definir o futuro das terras indígenas”, artigo 
publicado pela APIB e traduzido pelo Observatório da 
Democracia Brasileira, outubro de 2020.  

67.  “A Suprema Corte brasileira decidirá o destino das terras 
indígenas”, artigo publicado pela APIB e traduzido pelo 
Observatório da Democracia Brasileira, outubro de 2020. 
Acessado em 18.12.20].
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municipalização e privatização da política de 
saúde indígena, agravando a fragilidade do 
serviço e de seus meios (em termos de pessoal, 
medicamentos, estruturas, equipamentos, 
etc.). Durante o contexto pandêmico, nenhum 
plano de ação específico foi posto em 
prática pelo governo para proteger os povos 
indígenas e as comunidades tradicionais69. 
Muitos deles tiveram que construir “barreiras 
sanitárias para se protegerem”. Segundo 
dados da APIB, a Covid-19 causou 896 mortes 
entre os povos indígenas, com 42.342 casos 
confirmados, e 161 povos afetados (a partir 
de 18 de dezembro de 2020)70.

Diante dessas inúmeras violações de seus 
direitos, os povos indígenas estão se 
organizando. Já em 17 de janeiro de 2020, 

indígenas) representa 0,02% do orçamento 
federal, 33 vezes menos que os subsídios 
concedidos à Petrobras e às empresas 
petrolíferas estrangeiras68. 

Os efeitos da omissão e negligência do 
governo na garantia e aplicação dos direitos 
indígenas são agravados no contexto da saúde 
de 2020. O Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) havia orientado 
os Estados membros a tomarem as medidas 
necessárias para assegurar que os povos 
indígenas fossem protegidos. No entanto, 
no Brasil, esta recomendação permaneceu 
letra morta. O acesso à assistência médica 
diferenciada administrada pelo governo 
federal é, no entanto, um direito dos povos 
indígenas garantido pela Constituição 
Brasileira e pela Lei 9.836 de 1999. No início 
de 2019, o governo de Bolsonaro anunciou a 

>

68.  “Orçamento da FUNAI: o problema não é técnico ou 
financeiro, é eminentemente político”, artigo do CIMI, junho 
de 2020. acessado em 18.12.20].

69.  “Situação dos Povos Indígenas do Brasil diante da COVID19”, 
artigo traduzido por Autres Brésils, abril de 2020. Acessado 
em 18.12.20].

70.  De acordo com dados da Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil. Dados acessados em 18 de dezembro de 2020. 
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CAMPANHA DE EMERGÊNCIA  
E LUTA PARLAMENTAR

N o Estado de Roraima, mais de 
2.500 casos e 80 mortes relacio-
nadas à Covid-19 ocorreram nas 

comunidades Macuxi, Taurepang, Wai Wai, 
Yanomami, Warao e outras. Desde 27 de 
março de 2020, o Conselho Indígena de 
Roraima (CIR), que representa 246 comu-
nidades, vem conduzindo uma campanha 
de emergência para ajudar os povos 
indígenas do Estado a combater a pande-
mia Covid-19. Kits de saúde, garrafas de 
gel hidroalcoólico, produtos de primeira 
necessidade e alimentos estão sendo dis-
tribuídos, e assistência psicológica está 
sendo fornecida às famílias indígenas afe-
tadas pelo coronavírus. As comunidades 
também estão recebendo folhetos em seus 
idiomas tradicionais Wapichana, Macuxi, 

Taurepang, Ingarikó, Wai-wai e Y’ekuana em 
dez regiões: Serra da lua, Amajari, Serras, 
Raposa, Tabaio, Auto Cuamé, Baixo Cotingo, 
Murupú, Surumu e Wai-wai.
Paralelamente a iniciativas de ajuda 
de emergência como o IRC, a luta pelo 
reconhecimento dos direitos indígenas é 
conduzida no nível do Parlamento. Sob 
o impulso da primeira mulher indígena 
eleita para a Câmara dos Deputados, 
Joênia Wapichan, uma “Frente Parlamentar 
Conjunta para a Defesa dos Direitos dos 
Povos Indígenas” foi lançada em abril de 
2019 no Congresso Nacional. Além disso, 
graças à forte mobilização indígena, nas 
eleições municipais de 2020, os povos 
indígenas elegeram representantes em 
127 municípios brasileiros.

600 representantes de 45 povos indígenas do 
Brasil se reuniram em torno do Cacique Raoni 
e promulgaram o Manifesto de Piaraçu. Eles 
reafirmaram os direitos dos povos indígenas 
como reconhecidos pelos artigos 231 e 232 
da Constituição Federal do Brasil (1988) e 
exigiram o reconhecimento e a aplicação da 
Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Em jogo neste processo 
está a exigência de consulta livre, prévia e 
informada “sempre que forem planejados 
projetos e decisões que possam nos afetar e 
ameaçar nossos territórios e modos de vida”71. 

Na mesma linha, durante a pandemia, a 
APIB lançou um plano de emergência 
indígena para lidar com a Covid-1972. Sob 
pressão de organizações, o Ministério da 
Saúde finalmente reintroduziu os órgãos de 
controle social (vários conselhos e espaços de 
participação cidadã na construção de políticas 
públicas) em novembro de 2020 dentro do 
Subsistema Indígena de Saúde (SASI SUS)73.

72.  “Emergência indígena. Plano de luta contra o Covid-19 no 
Brasil” artigo da APIB traduzido por Autres Brésils, julho de 
2020. Acessado em 18.12.20].

73.  “Sob pressão do movimento indígena, o governo adota uma 
portaria que recria o sistema de controle social na Saúde 
Indígena”, artigo da APIB, novembro de 2020. acessado em 
18.12.20].

71.  “Manifesto de Piaraçu” traduzido por Autres Brésil, janeiro 
de 2020. 
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MEIO AMBIENTE 

O modelo de desenvolv imento 
econômico do Brasil se baseia 
no avanço do agronegócio, na 

multiplicação de megaprojetos de mineração, 
na extração de hidrocarbonetos e num 
boom na construção e operação de grandes 
projetos hidrelétricos. Percebendo as 
políticas ambientais como um obstáculo a 
este desenvolvimento, o governo Bolsonaro 
está trabalhando para desmantelá-las74. 

Como resultado, muitos órgãos públicos 
ambientais têm sido atacados por mudanças 
bruscas na gestão e enfraquecidos por 
cortes no orçamento: o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (SISNAMA), o Instituto 
Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) 
e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
O Ministério do Meio Ambiente no Brasil 
também utilizou apenas 0,4% de seu 
orçamento para as políticas ambientais de 
janeiro a setembro de 202075.

74.   Sabourin, E., Grisa, C., Niederle, P., Pereira Leite, S., 
Milhorance, C., Damasceno Ferreira, A., Sauer, S. e 
Andriguetto-Filho, J., 2020. O desmantelamento das 
políticas públicas rurais e ambientais no Brasil. Cahiers 
Agricultures, 29, 31. 

75.  Observatório do Clima, “(In)execução dos recursos orça-
mentários do Ministério do Meio Ambiente - administração 
direta”, setembro de 2020.

JUSTIÇA AMBIENTAL
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O desmatamento, intimamente ligado 
à expansão da fronteira agrícola e do 
agronegócio, é a manifestação final da total 
falta de preocupação ambiental do governo. 
Terras Indígenas (TI) ou reservas naturais 
são ilegalmente ocupadas77 por empresas 
do agronegócio que são encorajadas a 
expandir suas fazendas, assumindo terras ou 
incendiando biomas chave como a Amazônia, 
o Cerrado ou o Pantanal. Segundo o Projeto 
de Monitoramento do Desmatamento na 
Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), considerado o instrumento de medição 
mais confiável, de agosto de 2019 a julho 
de 2020, 11.088 km2 foram desmatados na 
Amazônia, o maior número desde 2008, um 
aumento de 9,5% em relação ao ano anterior e 
70% em relação à média dos últimos dez anos 
(entre 2009 e 2018 este último foi de 6.500 km2 
por ano)78. É, acima de tudo, um aumento 
de 180% em comparação com o objetivo de 
3.925 km2 estabelecido pela Política Nacional 
de Mudança Climática (PNCC) para o ano 2020. 

A importação e o uso de produtos fitossanitários 
têm aumentado constantemente nos últimos 
dois anos, tornando o Brasil o maior consumidor 
mundial79 de pesticidas por hectare. Segundo 
o Ministério da Agricultura, 674 novos 
pesticidas foram autorizados no mercado 
entre janeiro de 2019 e junho de 2020, um 

número nunca alcançado em 15 anos durante 
o mesmo período80. Aprovados sem debate 
ou consulta, 88% desses novos produtos são 
considerados perigosos para o meio ambiente 
pelo IBAMA, levando ao empobrecimento 
do solo, contaminação dos cursos d’água, 
desaparecimento da biodiversidade e riscos 
à saúde das populações (envenenamento, 
desenvolvimento de doenças e malformações, 
etc.).

Outro impacto a ser mencionado é o da 
água, um bem comum que se tornou uma 
mercadoria: para atender às necessidades 
das empresas de mineração ou agrícolas, 
muitos rios são desviados, canais cavados e 
barragens ilegais construídas, impactando as 
populações locais e seu meio ambiente. Como 
resultado, os conflitos sobre a água mais do 
que quadruplicaram em 10 anos81.

O enfraquecimento das normas ambientais 
também causa acidentes e desastres que 
poluem e contaminam impunimente essas 
águas. O caso da Vale, responsável pela 
ruptura das represas de resíduos de mineração 
de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), é uma 
boa ilustração desta impunidade. Embora 
justiça não tenha sido feita, o envenenamento 
e o assoreamento de barragens e rios a jusante 
continuam. Isto ficou particularmente visível 
na época das fortes inundações nos estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo em fevereiro 
de 2020: a lama tóxica continua a causar novas 
vítimas humanas, da vida selvagem e da flora.

76.  Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia 
Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), dados de 30 de novembro de 2020.

77.  Veja a ficha “Povos Indigenas”. 

78.  Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia 
Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), dados de 30 de novembro de 2020. 

79.  Atlas do Agronegócio, 2018. 

80.  Dados do Ministério da Economia, publicados em seu site 
oficial, junho de 2020. 

81.  Relatório 2019 “Conflitos nas áreas rurais”, publicado em 
2020 pela Comissão Pastoral da Terra. >

11 088 km2  
de DESMATAMENTO na Amazônia 

de agosto de 2019 a julho de 202076.
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Organizações e movimentos sociais como 
o Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) estão se organizando nos territórios 
para proteger os ecossistemas e defender 
uma relação mais respeitosa com a Natureza. 
Aqueles que se opõem à destruição ambiental 
desta forma às vezes o fazem à custa de 
suas vidas: de acordo com a Global Witness, 
o Brasil é o terceiro país mais mortífero do 
mundo para ativistas ambientais, com 24 das 
212 mortes registradas no mundo em 201982.

Neste contexto, as organizações da sociedade 
civil latino-americana e europeia denunciam 
os riscos para o meio ambiente e para os 

direitos humanos que poderiam resultar da 
assinatura do Tratado de Livre Comércio entre 
a União Europeia e os países do MERCOSUL. 
Entre os principais riscos estão o aumento do 
desmatamento e das emissões de gases de 
efeito estufa, a maior insegurança alimentar 
e a apropriação de terras das comunidades 
camponesas e dos povos indígenas83.

>

82.  Global Witness, Relatório de 2019 publicado em 2020. 

83.  Relatório sobre “Riscos à Proteção Climática e Direitos 
Humanos” publicado por CCFD-Terre Solidaire, Greenpeace, 
Entraide et Fraternité, MISEREOR e CIDSE, setembro de 
2020. 
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A LUTA DAS COMUNIDADES LOCAIS  
CONTRA AS USINAS HIDRELÉTRICAS

O rio Teles Pires é, hoje, o rio mais 
afetado pelos impactos das hid-
relétricas na Amazônia: quatro 

delas, atualmente em operação, causaram 
desastres sociais e ambientais para as 
comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas 
que ali vivem. Além disso, outras 29 usinas 
e 80 barragens estão planejadas como parte 
do exorbitante projeto “Hidrovia Tapajós 
Teles Pires”, que visa aumentar a distribui-
ção de produtos do setor de agronegócios 
para países exportadores. Quase um mil-
hão de pessoas que vivem nesta região, 
incluindo 10 nações de povos indígenas, 
são ou serão diretamente afetadas.

No curso do rio Teles Pires, a empresa 
francesa EDF controla a usina hidrelétrica 
Sinop. Além de ter causado a destruição de 
25.000 hectares de floresta, seu reservatório 

é, dentro os que compõem o complexo 
hidrelétrico, um dos que mais contribuiu 
para a emissão de gases de efeito estufa 
por não ter cumprido a obrigação, antes de 
seu enchimento, de limpar completamente 
o terreno. Mais de 200 famílias deslocadas 
estão lutando por uma compensação 
justa pela perda de suas terras quando a 
central foi instalada. O MAB (Movimento 
dos Atingidos por Barragens) uniu-se 
aos habitantes afetados, apoiado pela 
Comissão Pastoral da Terra, pelo Coletivo 
Proteja Amazônia e por organizações 
internacionais. Além disso, foi criado o 
Fórum Teles Pires, reunindo comunidades 
indígenas e não indígenas afetadas por 
projetos hidrelétricos na região; ele 
realiza ações coletivas de mobilização, 
comunicação e conscientização sobre o 
impacto ambiental e social desses projetos.

“A mineração vai destruir a natureza.  
Ela destruirá córregos e rios,  

e matará todos os peixes e o meio ambiente - 
 e matará a nós, os povos indígenas.  

E isso trará doenças que nunca antes  
existiram em nossas terras.“ 

Davi Kopenawa, líder indígena.
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EDUCAÇÃO

D esde a posse de Bolsonaro em 
janeiro de 2019, os ataques ao ensino 
público (ensino primário, secundário 

e superior) se intensificaram. Aliado ao 
movimento conservador “Escola Sem Partido”, 
o governo decidiu travar uma guerra cultural 
contra a educação em duas frentes: uma 
reacionária, alegando querer “purgar” a escola 
e a universidade do marxismo cultural e84 
revogando as cotas raciais para os programas de 

graduação85; a outra neoliberal, fazendo cortes 
drásticos no orçamento86 e desconsiderando 
abertamente as ciências humanas e sociais, 
que não são consideradas suficientemente 
lucrativas87. Todas estas medidas põem 
diretamente em perigo o futuro de milhões de 

84.  “O novo Ministro da Educação defende a purgação 
do marxismo cultural” [online]. Folha de São Paulo, 
publicada em 8 de abril de 2019 [acessada em 18 de 
dezembro de 2020]. 

85.  OLIVEIRA, Joana “Weintraub deixa o Ministério da Educação, 
mas revoga antes das cotas para Negros e Indígenas 
no primeiro ciclo” [online] El País Brasil, publicado em 
18/06/2020, [acessado em 18.12.2020]. 

86.  AFP, “Manifestações nacionais no Brasil contra cortes no 
orçamento da educação” [online]. Le Monde, publicado em 
15/05/2019, [acessado em 18.12.2020]. 

87.  REZENDE Constança. “Weintraub: “Não quero um sociólogo, 
um antropólogo e um filósofo com meu dinheiro” [online]. O 
Globo, publicado em 14/06/2020, [acessado em 18.12.2020]. 

ESPAÇOS DA DEMOCRACIA
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jovens brasileiros, desde a escola primária até 
a universidade.

O governo parece estar procurando sufocar 
o ensino superior público: em sua lei 
orçamentária anual para o ano 2021, prevê um 
corte de R$ 4,2 bilhões no orçamento destinado 
ao Ministério da Educação para 2021, o que 
representa uma diminuição de 18,2% em relação 
ao ano anterior89. O presidente da Associação 
de Líderes de Instituições Federais de Ensino 
Superior (ANDIFES), Edward Madureira Brasil, 
já manifestou sua preocupação: “Com estas 
medidas, fica claro que nenhuma instituição 
poderá atingir suas metas de ensino e pesquisa 
no próximo ano.”90 

A última investigação do Global Public Policy 
Institute aponta, assim, os cortes excessivos no 
orçamento e a restrição da pesquisa como uma 
série de obstáculos à liberdade e autonomia 
acadêmica91. Por outro lado, ameaças de morte 
estão induzindo alguns pesquisadores ao exílio. 
Por fim, estudantes e professores denunciam as 
nomeações arbitrárias de decanos de faculdades 
públicas feitas pelo Ministério da Educação92.

A pandemia de Covid-19 revelou o 
subequipamento cruel das escolas brasileiras 
e o crescente desinteresse do Estado pelo 
setor educacional. “A divisão digital, que 
já era preocupante, se agravará durante a 
pandemia”, disse Italo Dutra, Diretor da UNICEF 
Brasil, em outubro de 202093. Entretanto, o 
muito conservador Milton Ribeiro, Ministro da 
Educação, brilha por seu silêncio e inação, ao 
passo que 48 milhões de estudantes (incluindo 
180.000 crianças em idade escolar) viram suas 
escolas fecharem e que a crise sanitária só 
acentuou as desigualdades socioeconômicas. 
Segundo um estudo de 2019 do Centro 
Regional e Estudos para o Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação (CETIC), apenas 
43% dos domicílios urbanos e 18% dos rurais 
tinham pelo menos um computador, enquanto 
apenas metade dos domicílios das classes D 
e E (os mais pobres do país) tinham acesso 
à Internet94. 

Em 2020, 26% das crianças nas escolas públicas 
ainda estão sem recursos educacionais on-
line devido à falta de acesso a uma conexão 
wi-fi estável ou equipamentos de informática 
adequados (este número sobe para quase 48% 
na região norte mais pobre e mais isolada)95. 
Além disso, em 2020, 39% das escolas públicas 
brasileiras carecem de saneamento básico, 
tornando96 muito difícil a implementação de 

>

39 %  
das ESCOLAS PÚBLICAS Brasileiras NÃO 
POSSUEM UM SISTEMA DE SANEAMENTO 

BÁSICO até 202088.

88.  Programa de Monitoramento Conjunto de Saneamento e 
Higiene da OMS/UNICEF (JMP), agosto de 2020.

89.  OLIVEIDA, Elida. “O Ministério da Educação planeja um 
corte de R$ 4,2 bilhões no orçamento para 2021” [on-line]. 
G1, publicado em 10/08/2020 [acessado em 18.12.2020]. 

90.  NOVELINO, Ricardo. “O corte no Ministério da Educação 
afetará 18,2% do orçamento das universidades federais 
em todo o país até 2021” [on-line]. O Globo em 10/08/2020. 
[acessado em 18.12.2020]. 

91.  HÜBNER MENDES, Conrado. “Liberdade acadêmica no 
Brasil” [online]. Global Public Policy Institute, publicado em 
01/09/2020, [acessado em 18.12.2020]. 

92.  “Instituições reagem à nomeação arbitrária de 19 reitores”, 
[online], Brasil de Fato, 7 de dezembro de 2020, [acessado 
em 18.12.2020].

93.  IDOETA ADAMO, Paula. “Sem Wi-Fi: a pandemia é um novo 
símbolo de desigualdade na educação” [online]. BBC News 
Brasil, publicado em 3/10/2020, [acessado em 18.12.2020]. 

94.  CETIC.BR “Domicílios TIC - 2019“. 

95.  Estudo da Datafolha para as Fundações Lemann, Itaú Social 
e Futuros Imagináveis, maio de 2020.

96.  Programa de Monitoramento Conjunto de Saneamento e 
Higiene da OMS/UNICEF (JMP), agosto de 2020.



medidas de saúde para lidar com o vírus. Uma 
pandemia que também piora as condições 
de vida dos alunos e estudantes, desde 
aqueles forçados a trabalhar para sustentar 
suas famílias até aqueles que perdem seus 
empregos ou se encontram desabrigados. 
A situação atual compromete seriamente 
a continuidade da escolaridade dessas 
milhões de crianças e adolescentes, que já 
são econômica e socialmente vulneráveis.

Os profissionais docentes continuam seus 
esforços para denunciar as deficiências 
da educação pública brasileira, a qual não 
esperou a pandemia de Covid-19 para entrar 
em crise. Enquanto alguns governos estaduais 
exigem a reabertura das instituições públicas 
de ensino, vários sindicatos de professores 
primários e secundários se mobilizaram 
emitindo um aviso de “greve pela vida”,97 
notadamente em Recife e no Rio de Janeiro. 
De acordo com os sindicatos, as condições 
sanitárias ainda não estão em vigor para 
garantir um retorno pacífico à escola e eles 
temem a transmissão do vírus entre os 
estudantes e o pessoal educacional.
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“Devemos debater e fortalecer a 
educação pública como um direito, 

garantindo transparência no uso dos 
recursos, ampliando vagas e matrículas, 

garantindo concursos públicos”.
Coletivo Professora Adélia de França (Estado da Paraíba)

97.  G1 Rio, “Sindicatos de professores no Rio de Janeiro 
decidem manter a ‘greve pela vida’ contra o retorno das 
aulas presenciais” [online]. Publicado em 12/11/2020, 
[acessado em 18.12.2020]. 
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Exemplo de 
RESISTÊNCIA

O FUNDEB ESTÁ CONSAGRADO  
NA CONSTITUIÇÃO

N o final do verão de 2020, uma 
maioria esmagadora da Câmara 
dos Deputados e, em seguida, 

do Senado, aprovou uma emenda à 
Constituição que inscreve o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (FUNDEB) na lei 
básica. Uma vitória salutar neste período 
de pandemia, que consagra anos de 
luta da profissão docente em defesa 
da educação pública. Desde 2019, o 
Sindicato dos Profissionais da Educação 
Pública de Campo Grande (ACP-MS) tem 
realizado uma série de ações militantes 
para conscientizar sobre a importância 
capital deste fundo: “A sociedade precisa 
entender que se o FUNDEB desaparecer, 
não haverá mais transporte público para 
suas crianças, não haverá mais material 
escolar e didático, não haverá mais 
manutenção escolar. Não haverá meios 
para financiar professores e funcionários 
públicos, que também não terão mais 
treinamento. Tudo isso vai desaparecer. 
Metade das escolas fechará. É uma 
emergência! 98” advertiu o professor e 
sindicalista Lucilio Nobre, durante um 

debate cidadão. Em fevereiro de 2020, o 
mesmo sindicato organizou um “carnaval 
da educação” em Campo Grande (Mato 
Grosso), cujas bandeiras pediam um 
“novo FUNDEB permanente”.
Como um legado da política intervencionista 
do governo Lula, é este fundo (financiado 
pelo dinheiro dos contribuintes e do 
governo) que hoje subsidia mais da 
metade do sistema de ensino público 
brasileiro, desde as creches até o 
ensino médio99. Prova, se alguma fosse 
necessária, da desmobilização do Estado 
nesta área, o ex-ministro da Educação A. 
Weintraub se destacou por sua ausência 
durante os debates parlamentares. 
Embora a participação federal no fundo 
mal ultrapassasse os 10% em 2020, a 
emenda prevê um aumento gradual de seu 
investimento com uma meta de 23% em 
2026 - dos quais 5% serão dedicados ao 
ensino primário100. Ele também garante a 
implementação do Custo Aluno-Qualidade, 
um mecanismo para medir o financiamento 
necessário para melhorar a qualidade 
da educação e reduzir as desigualdades 
educacionais.

98.  ACP, “O novo FUNDEB permanente - uma luta pela educação pública“ [on-line]. Publicado em 22/06/2020, [acessado em 
18.12.2020].

99.  GALVANI, Giovana. “Fundeb: O que está em jogo na votação” [online]. Carta Capital, publicada em 21/07/2021.

100.  Agência Brasil, “Parlamento aprova o novo Fundeb e aumenta a participação federal na educação básica” [online]. 
Carta Capital, publicada em 22/07/2020, [acessada em 18.12.2020].
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VIOLÊNCIA POLÍTICA 

D esde 2016, assassinatos, agressões 
e ameaças têm desempenhado um 
papel importante na estruturação da 

vida política e eleitoral no Brasil. Longe de 
ser episódica ou isolada, esta violência contra 
funcionários eleitos é parte integrante da vida 
política institucional das cidades brasileiras, 
como evidenciado pelo grande número de 
assassinatos e ataques contra prefeitos e 
parlamentares das câmaras municipais.
Segundo o relatório “Violência Política e 
Eleitoral no Brasil - Panorama das Violações 
dos Direitos Humanos de 2016 a 2020”101, o país 

registrou pelo menos 327 casos de violência 
contra políticos durante este período. Houve 
125 assassinatos e agressões, 85 ameaças 
e 33 agressões. Esta violência continua a 
aumentar: em 2019, houve três vezes mais 
casos do que em 2016, ou seja, um episódio de 
violência política a cada três dias. Em 2020, até 
1º de setembro, o país registrou um aumento 
de 37% nos casos em relação a 2016. Enfim, 
cinco casos de violência política por dia foram 
registrados somente em novembro de 2020, 
que foi marcado pelas eleições municipais102. 

101.  “Violência Política e Eleitoral no Brasil - Panorama das 
Violações de Direitos Humanos de 2016 a 2020”, publicado 
pelas ONGs Terra de Direitos e Justiça Global.

102.  Reportagem feita pela Agência Pública, em parceria com 
Plural, Amazônia Real, Portal Catarinas, Gênero e Número, 
Marco Zero Conteúdo, Ponte Jornalismo, Projeto#Colabora, 
Agência Saiba Mais, publicada em 4 de dezembro de 2020. 
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327 CASOS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA PESSOAS POLÍTICAS, 

entre 2016 e 2020103.

A esmagadora maioria dos pré-candidatos, 
candidatos ou funcionários eleitos 
assassinados ou atacados entre 2016 e 2019 
são homens (em 93% dos casos). 9 mulheres 
(7%) foram assassinadas ou sofreram 
tentativas de homicídio durante este período. 
O caso mais emblemático continua sendo o 
da vereadora eleita da cidade do Rio, Marielle 
Franco, assassinada em 14 de março de 2018. 
O caso permanece sem solução.

Embora as mulheres estejam subrepresentadas 
na vida política, elas sofrem proporcionalmente 
mais violência política. Enquanto nas câmaras 
legislativas municipais, estaduais e federais, a 
proporção média de mulheres representantes 
é de aproximadamente 13%, as mulheres 
representam 18% dos casos de agressões 
físicas, 31% dos casos de ameaças e 76% dos 
casos de ofensas, muitas vezes através de 
meios virtuais.

O aumento dos casos de agressão vai além da 
violência eleitoral. Essas ameaças e agressões 
visam grupos específicos de representantes 
políticos eleitos, geralmente mulheres negras 
ou indígenas e pessoas LBGTQI+. O uso da 
violência contra eleitos que afirmam representar 
esses estratos sociais desfavorecidos ou 
excluídos é uma forma intencional de 
reproduzir os processos de exclusão ou mesmo 
de eliminação desses grupos, deslegitimando 
sua participação na vida política.

Esta violência alimentada por episódios de 
racismo, sexismo e LGBTQI+fobia não afeta 

apenas os envolvidos, mas também atormenta 
e desestabiliza o processo de representação 
e participação política de segmentos inteiros 
da sociedade. Grupos historicamente 
discriminados, já subrepresentados, são 
desproporcionalmente afetados por esta 
violência política, o que, por sua vez, elimina 
a possibilidade de construir um Estado 
verdadeiramente democrático.

Entretanto, a sociedade civil brasileira 
está se organizando para resistir. Graças a 
movimentos como a Coligação Negra pelos 
Direitos ou a Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil (APIB), as eleições municipais 
de 2020 tiveram um número recorde de 
candidatas mulheres e, pela primeira vez, 
houve mais candidatas negras do que brancas. 
As candidaturas indígenas aumentaram 26% 
nessas eleições, enquanto as de mulheres 
indígenas aumentaram 49% em comparação 
com 2016104.

Essas estratégias parecem ter dado resultados 
positivos. Em todas as 27 capitais, 44% das 
cadeiras dos novos conselhos municipais 
eleitos serão ocupados por negros. Em 
termos de gênero, as mulheres serão 
responsáveis por 18% das cadeiras nos 
conselhos municipais no Brasil. Além disso, 
o número de funcionários indígenas eleitos 
aumentou consideravelmente: eles ocuparão 
237 assentos em várias cidades brasileiras a 
partir de 2021, em comparação com apenas 
169 em 2016105.

>

103.  “Violência Política e Eleitoral no Brasil - Panorama das 
Violações de Direitos Humanos de 2016 a 2020”, publicado 
pelas ONGs Terra de Direitos e Justiça Global.

104.  De acordo com informações coletadas pela Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil, disponíveis em seu website. 

105.  Veja a ficha “Povos Indígenas“.
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Exemplo de 
RESISTÊNCIA

CANDIDATURAS COLETIVAS

A s candidaturas coletivas estão se 
multiplicando no Brasil, de acordo 
com uma pesquisa da Rede de Ação 

Política para a Sustentabilidade (RAPS)106. 
O “mandato coletivo” é uma inovação que 
surgiu no Brasil através de perfis como 
o de Marielle Franco. A iniciativa rompe 
com a individualidade da função parla-
mentar e promove, através da prática, a 
reforma política institucional. O mandato 
coletivo aproveita a ausência de legislação 
para propor um mecanismo baseado na 
candidatura de um indivíduo - em cará-
ter oficial - mas envolvendo um compro-
misso com a tomada de decisão coletiva 
ou colegial. As primeiras 7 experiências 
foram realizadas entre 2012 e 2014 e mais 
de 98 coletivos se lançaram em proces-
sos eleitorais entre 2016 e 2018, dos quais 

22 foram eleitos. Entre eles estão o coletivo 
Gabinetona eleito nas eleições municipais 
de Belo Horizonte em 2016, as experiências 
da Bancada Ativista em São Paulo e da 
Juntas em Pernambuco, nas assembleias 
legislativas desses dois estados. 

Para as eleições municipais de 2020, surgi-
ram muitas candidaturas coletivas. Em São 
Paulo, foram mais de 34. Estas candidatu-
ras coletivas contornam um sistema que 
é difícil de mudar através de canais legais, 
em nome da representação popular. São 
geralmente lideradas por mulheres e apoia-
das por movimentos sociais; representam 
uma verdadeira oxigenação e inovação em 
termos de prática política, defendendo uma 
visão mais aberta, inclusiva e democrática 
da representação parlamentar. 

106.  “Mandatos Coletivos e Compartilhados”, 2019, Resumo da Rede de Ação Política para a Sustentabilidade. 

“A mulher negra é um corpo estranho 
no Parlamento, nenhuma de nós jamais 

aspirou a ser um mártir. Marielle 
(Franco) não o desejava e nenhuma 

de nós o deseja. Queremos estar vivas 
para fazer política.”

Taliria Petrone, deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, 
 alvo de pelo menos cinco ameaças de morte.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

A pesar do fim oficial da censura da mídia 
e do retorno do país à democracia em 
1984, os profissionais da comunicação 

e da mídia, “a imprensa brasileira”, enfrentam 
a violência, a censura judicial e as restrições 
às suas atividades. Durante a última década, 
o Brasil teve o segundo maior número de 
jornalistas assassinados na América Latina, 
depois do México (43). A impunidade por 
violações contra a imprensa permanece e 
se agravou consideravelmente nos anos de 
2019 e 2020.

Desde sua eleição em 2018, Jair Bolsonaro 
tem alimentado esta violência com seus 
discursos, baseados na desinformação e 
procurando desmoralizar, caluniar e ameaçar >

os jornalistas. A Federação Nacional de 
Jornalistas (Fenaj) relatou 299 ataques à 
imprensa por parte do Presidente Bolsonaro 
entre janeiro e outubro de 2020107. É um 
ataque por dia. 

Além dos ataques do presidente, Repórteres 
sem Fronte i ras  também regis t rou 
150 ataques de seus filhos, que também 
são políticos eleitos108. Em julho de 2020, 
organizações brasileiras denunciaram ao 

107.  “Em 9 meses, Bolsonaro ataca 299 vezes a imprensa”, 
Federação nacional dos Jornalistas (Fenaj), outubro de 
2020.

108.  “As muitas facetas da censura” - Repórteres sem Fronteiras 
relatam sobre a liberdade de imprensa no Brasil. Outubro 
de 2020.
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UM ATAQUE POR DIA da parte de Bolsonaro 
CONTRA A IMPRENSA entre janeiro  

e outubro de 2020109.

> quatro milhões de ataques online contra 
jornalistas, ou seja sete por minuto111.

As manifestações pró-governamentais 
nas principais cidades do país também se 
tornaram um terreno fértil para ataques de 
profissionais da mídia. Pixações incitando a 
“matar um jornalista por dia”, como as vistas 
no estado de Minas Gerais em maio de 2020, 
são indicativos do clima de violência no país.

Além disso, no Parlamento brasileiro, há 
inúmeros projetos de lei que visam restringir 
ou mesmo criminalizar as atividades da 
sociedade civil organizada, incluindo medidas 
para aumentar a vigilância e o acesso aos 
dados digitais dos ativistas, e até mesmo a 
coleta obrigatória de DNA (ou perfil genético) 
do acusado. Os casos foram relatados duas 
vezes em 2020 à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos e seu Relator Especial 
sobre Liberdade de Expressão.

De modo mais geral, sindicatos, movimentos e 
organizações sociais advogam e se mobilizam 
diariamente pela garantia da liberdade de 
expressão, como um direito fundamental 
indispensável para o funcionamento de uma 
democracia.

Conselho de Direitos Humanos da ONU 
pelo menos 54 ataques de Bolsonaro e seus 
ministros contra mulheres jornalistas, um 
número sem precedentes na história recente 
do país110.

A isto se somam as campanhas de assédio 
online, como a que foi feita contra a jornalista 
Patricia Campos Mello, que revelou como 
o candidato Bolsonaro teria se beneficiado 
de fundos privados ilegais para financiar 
campanhas de desinformação durante as 
eleições presidenciais de 2018. Este ódio 
“virtual” contra jornalistas pode ser medido: 
o relatório anual da Associação Brasileira de 
Rádio e Televisão (ABERT) de 2019 contou 

109.  “Em 9 meses, Bolsonaro ataca 299 vezes a imprensa”, 
Federação nacional dos Jornalistas (Fenaj), outubro de 
2020. 

110.  Este apelo foi feito por cerca de 20 organizações na 44ª 
sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 
julho de 2020. 

“É inaceitável que,  
ao invés de garantir a 
liberdade de expressão 
e informação, aquele 
que comanda o Estado 
brasileiro seja o autor 
do maior número de 
ataques diretos a 
jornalistas [mulheres].“

Bianca Santana, jornalista negra vítima 
 de uma falsa acusação por parte de Bolsonaro.

111.  “Violações da liberdade de expressão”, Relatório da 
Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABERT), 2019.
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Exemplo de 
RESISTÊNCIA

CALAR A BOCA, NUNCA!

A fim de chamar a atenção da socie-
dade brasileira para as violações 
da liberdade de expressão, o 

Fórum Nacional para a Democratização 
da Comunicação (FNDC), em parceria com 
várias organizações da sociedade civil, 
vem conduzindo há quatro anos no Brasil 
a campanha “Calar Nunca!” . Difundida 
principalmente pelas redes sociais, a cam-
panha consiste em uma plataforma online 
para denunciar o que está acontecendo 
nesta área em todo o país.
Toda semana, o FNDC monitora casos de 

repressão a manifestações de rua, censura 
privada ou judicial de conteúdo em redes 
sociais, violência contra profissionais de 
comunicação, o desmantelamento de 
canais de comunicação pública e a redução 
de vozes dissidentes em salas de redação. 
Cada uma dessas violações é prova de 
uma tentativa sistemática de silenciar os 
brasileiros e impedir a expressão da diver-
sidade de ideias, opiniões e pensamentos. 
Os documentos são publicados e divulga-
dos através dos canais de comunicação 
do FNDC112.

112.  http://www.fndc.org.br
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  COLETA DE DADOS, UMA VIAGEM CHEIA 
DE ARMADILHAS. 

A coleta de dados durante o ano de 2020 
encontrou dois tipos de dificuldade: 
por um lado, o governo Bolsonaro está 
deliberadamente tentando esconder, distorcer 
ou suprimir informações que prejudicariam 
sua imagem, reduzindo os orçamentos 
destinados à pesquisa e à produção de 
estatísticas; por outro lado, a pandemia e os 
semiconfinamentos têm limitado as viagens 
e, portanto, a possibilidade de, às vezes, 
ir coletar dados o mais próximo possível 
do campo. Apesar destas reais limitações, 
a sociedade civil, aliada ao mundo da 
pesquisa e das universidades públicas, 
tem se distinguido por sua perseverança 
no desejo de informar sobre as violações 
dos direitos humanos cometidas ao longo 
do ano. Algumas vezes, sem nenhum 
financiamento, foram publicados dados 
preliminares para o ano 2020 (como foi 
feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). Este esforço acadêmico e ativista 
deve ser destacado, pois é graças a ele que 
um Barômetro como este pode ser criado.

  VALORES ABSOLUTOS ALARMANTES: 
neste Barômetro, os dados são transmitidos 
em valores absolutos, assim como sua taxa de 
variação em relação ao ano anterior. Embora 
estas taxas de mudança em 2020 às vezes 
pareçam inferiores às de 2018 ou 2019, não 
devemos nos deixar enganar. Em quase todos 
os casos, os números alcançados são os mais 
altos registrados nos últimos dez anos. Como 

em 2018 e/ou 2019 foi atravessado um grande 
platô (dependendo do tipo de dado), o aumento 
em 2020 pode, portanto, parecer menor, mas 
em termos absolutos é igualmente espantoso 
(é o caso, por exemplo, do desmatamento, na 
Ficha de Dados Ambientais).

  UMA VISÃO GERAL, SEM PRETENSÃO DE 
EXAUSTIVIDADE: 

a força deste Barômetro reside no fato 
de que ele aborda e reúne em um único 
documento vários temas, dando o panorama 
mais amplo possível da situação dos direitos 
humanos no Brasil. Entretanto, não pretende 
ser exaustivo, já que muitos outros focos 
poderiam ter sido escolhidos. Este ano, a 
pandemia trouxe especialmente à tona 
a questão da insegurança econômica e 
alimentar. Esta questão foi abordada de 
forma transversal em muitas fichas técnicas, 
mas se materializou mais particularmente 
em duas novas fichas, uma sobre Trabalho e 
outra sobre Segurança Alimentar, dois temas 
que são questões-chave em um momento 
de confinamento regular. Este ano, no 
entanto, foi decidido de não propor uma 
ficha Habitação, pois não há novos dados 
disponíveis: o censo previsto para 2020 
foi adiado e sua metodologia modificada 
por Bolsonaro, privando o país de muitos 
dados atualizados. Entretanto, a questão da 
moradia é crucial e é o pano de fundo de 
muitas das folhas (quando são mencionadas 
as condições de vida das mulheres ou 
despejos de uma determinada comunidade, 
por exemplo).

ALGUNS DETALHES  
SOBRE OS DADOS COLETADOS:
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Os dados apresentados por este Barômetro 
nos mostram que a situação dos direitos 
humanos e do meio ambiente tem piorado 
no Brasil. Que explicações podem ser 
encontradas para esta tendência global?

  A PANDEMIA NÃO PODE SER UMA 
DESCULPA! 

Se a pandemia de Covid-19 e a cessação 
de muitas atividades econômicas podem 
fornecer uma primeira explicação para 
a deterioração das condições de vida de 
muitos brasileiros, o impacto desta crise 
sanitária deve ser lido à luz do contexto do 
país, que já está em forte crise em muitos 
níveis. A pandemia atingiu um Brasil que 
foi muito enfraquecido por numerosas 
reformas neoliberais, desmantelando 
os direitos mais fundamentais. Ela tem 
exacerbado as desigualdades já enraizadas. 
Além disso, a má administração do governo 
tem sido flagrante durante o ano de 2020, 

resultando frequentemente em uma inação 
e uma incapacidade de mitigar os efeitos da 
crise e de levar em conta as necessidades 
específicas das populações mais excluídas, 
a começar pelos povos indígenas.

  UM INCITAMENTO PERMANENTE À 
VIOLÊNCIA CONTRA AS POPULAÇÕES 
MAIS EXCLUÍDAS:

este Barômetro mostra até que ponto o 
comportamento e as escolhas políticas do 
Presidente e dos membros de seu governo 
infringem diretamente os direitos das 
populações mais excluídas. Através de 
discursos incitando ao ódio e à violência, leis 
repressivas, políticas públicas inadequadas, 
eles atacam particularmente certos segmentos 
da população: povos indígenas, comunidades 
camponesas e tradicionais, mulheres, pessoas 
LGBTQI+, populações negras e de bairros 
periféricos, etc. O Barômetro mostra até 
que ponto o comportamento e as escolhas 

POR QUE A SITUAÇÃO PIOROU?
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políticas do Presidente e dos membros de 
seu governo afetam diretamente os direitos 
das populações mais excluídas. Ainda mais 
do que o primeiro Barômetro, este mostra, 
portanto, os efeitos concretos da política de 
direitos humanos e do meio ambiente do 
governo Bolsonaro.

  A RESPONSABILIDADE DOS ATORES 
ECONÔMICOS: 

várias fichas técnicas aludem à impunidade 
total com que as empresas, e em particular 
as multinacionais, operam nos territórios. 
Danos ao meio ambiente, conflitos sobre 
a terra ou a água, condições de trabalho 
degradadas: a lista é longa e mostra 
a irresponsabilidade de muitos atores 
econômicos guiados unicamente pela noção 
de lucro e rentabilidade. Desde março de 
2017, a França tem uma lei que impõe às 
grandes empresas francesas um dever de 
vigilância sobre suas atividades e as de suas 
subsidiárias, fornecedores e subempreiteiros. 
Este Barômetro nos lembra o quanto é 
importante que ela seja respeitada, aplicada 
e ampliada em nível europeu e internacional.

  QUESTÕES ESTRUTURAIS TRANSVERSAIS 
E NÃO RESOLVIDAS: 

assim como em 2019, observamos neste 
Barômetro que o nível de violência aumenta 
quando cruzamos as diferentes causas 
possíveis de discriminação. As questões 
de racismo e violência de gênero são, 
portanto, estruturais. Em cada ficha, dados 
específicos nos permitem verificar esta 
interseccionalidade.

COMO A SOCIEDADE CIVIL 
ESTÁ RESISTINDO?

  CRIMINALIZAÇÃO CRESCENTE: 
ao coletar informações para este Barômetro, 
foi impressionante ouvir dos movimentos 
sociais brasileiros o quão ameaçados, 
atacados e até mesmo violados eles se 
sentiam. A ação desses movimentos é cada 
vez mais arriscada e dificultada por um 
governo que os considera como “terroristas” 
a serem combatidos. A resistência e a 
perseverança destes atores em campo é, 
portanto, em primeiro lugar louvável.

  UMA SOCIEDADE CIVIL QUE NÃO DESISTE: 
escolheu-se neste Barômetro destacar 
exemplos de resistência. Eles ilustram uma 
percepção da Coalizão Solidariedade Brasil, 
a de uma sociedade civil muito engajada e 
altamente mobilizada, que não desiste e que 
é muito criativa na sua forma de mobilização 
nos territórios. Através de manifestações 
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  Act Up Paris   
https://www.actupparis.org/

  Acteurs dans le monde Agricole  
et Rural (AMAR)  
https://www.amar-bresil.net/

  Attac France   
https://france.attac.org/

  Autres Brésils   
https://www.autresbresils.net/ 

  CCFD –Terre Solidaire  
https://ccfd-terresolidaire.org/

  Centre d’études et d’initiatives de 
solidarité internationale (Cedetim)  
https://www.reseau-ipam.org/

  Centre d’étude du développement  
en Amérique Latine (CEDAL)

  Centre de recherche et d’information 
pour le développement (CRID)  
https://crid.asso.fr/

  Comité des Amis des Sans Terre  
du Brésil  
 https://amisdumst-paris.wixsite.com/
amisdumst

  Comité de solidarité avec les Indiens 
des Amériques (CSIA-Nitassinan)   
https://www.csia-nitassinan.org/

  Emmaüs International  
https://www.emmaus-international.org/fr/

  France Amérique Latine (FAL)   
https://www.franceameriquelatine.org/

  France Libertés   
https://www.france-libertes.org/fr/

  Groupe International de Travail  
pour les Peuples Autochtones (GITPA) 
http://www.gitpa.org/

  Internet sans frontières  
https://internetwithoutborders.org/

  Planète Amazone  
https://planeteamazone.org/

  Red.br  
https://red-br.com/

  Secours Catholique - Caritas France  
https://www.secours-catholique.org/

COLETIVO DE 18 ASSOCIAÇÕESespontâneas, coletivos locais, vínculos 
nacionais ou internacionais, esta sociedade 
civil mostra um verdadeiro dinamismo e 
força. Isto é particularmente visível durante a 
pandemia, pois os movimentos e organizações 
sociais são frequentemente os únicos 
recursos para as populações pobres diante 
da inação do Estado. Uma multiplicidade 
de ações comunitárias, demonstrando uma 
verdadeira inventividade, vem ocorrendo, 
portanto, desde março de 2020.

  UMA ESTRATÉGIA PARA OCUPAR OS 
ESPAÇOS DA DEMOCRACIA FORMAL: 

se a mobilização da sociedade civil está 
acima de tudo ancorada na comunidade e 
enraizada nos territórios, ela também tocou 
a esfera política mais tradicional. As eleições 
municipais de novembro de 2020 foram 
marcadas por um número significativo de 
candidaturas negras, indígenas, mulheres 
e LGBTQI+. Coroadas de sucesso, estas 
candidaturas pressagiam uma verdadeira luta 
de poder nos espaços municipais.

  UM TRABALHO ARTICULADO: 
para realizar todas estas ações, as organizações 
e movimentos sociais puderam jogar a carta 
coletiva. Muitos esforços de articulação 
são visíveis, materializando-se através de 
plataformas, mapeamentos comuns ou redes 
que se baseiam na complementaridade de 
seus membros.

Este Barômetro ecoa, portanto, gritos de 
alarme sobre violações de direitos humanos 
cometidas impunemente, mas também reflete 
uma sociedade civil brasileira que resiste, 
inventa e se mobiliza nos territórios. A Coalition 
Solidarité Brésil se engaja a seu lado.

O BRASIL RESISTE. 
LUTAR NÃO É CRIME !
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> JUSTIÇA SOCIAL

RACISMO E 
VIOLÊNCIA POLICIAL

MULHERES

PESSOAS 
LGBTQI+ 
LGBTQI+

TRABALHO

> Em 2019,  
3 EM CADA  

10 MULHERES 
sofreram algum 

tipo de violência4.

> No primeiro 
semestre de 2020, 
um AUMENTO 
DE 6% no número 
de pessoas MORTAS 
PELA POLÍCIA 
em comparação com 
o primeiro semestre 
de 20191.

> Em 2019,  
DE 100 “MORTES 

violentas 
intencionais”,  

A POLÍCIA 
 É RESPONSÁVEL 

POR 132.

> 79,1% das pessoas  
MORTAS em 2019 em ações 
policiais SÃO NEGRAS3.

> Em 2019, 
1 ESTUPRO 

OCORRE a cada  
8 MINUTOS5. 

> Em 2019, os 
FEMINICÍDIOS 
AUMENTARAM 

em 7,1%6.

> 50%  
das mulheres 
brasileiras 
TIVERAM 
QUE CUIDAR 
DE ALGUÉM 
próximo a  
elas durante  
a pandemia7.

> UM AUMENTO DE 47% 
NOS ASSASSINATOS trans nos primeiros 
10 meses de 2020 em comparação com  
o mesmo período de 20199.

A cada 
26 HORAS, 

uma pessoa 
LGBTQI+ é 

ASSASSINADA 
OU COMETE 

SUICÍDIO  
NO BRASIL  
em 20198.

> A taxa de 
DESEMPREGO 
AUMENTOU em 
33% entre maio e 
setembro de 202011.

> O ÍNDICE DE GINI, que  
mede a desigualdade  
de renda, AUMENTOU  
2,82% entre o primeiro  
e o segundo semestre  
de 202010. 



1. Anuário de Segurança Pública Brasileira 2020 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, outubro de 2020. - 2. Ibid. - 3. Ibid. - 4. Estudo “Visível 
e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, Fórum de Segurança Pública Brasileira, 2019. - 5. Anuário de Segurança Pública 2020 do Fórum de 
Segurança Pública do Brasil, outubro de 2020. - 6. Ibid. - 7. “Sem parar. O trabalho e a vida das mulheres durante a pandemia.“ Estudo de Sempreviva 
Organização feminista e Gênero e Numero, julho de 2020. - 8. “Mortes Violentas De LGBT+ no Brasil - 2019”, Relatório do Grupo Gay da Bahia, publicado 
em abril de 2020. - 9. Boletim n°5/2020 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). - 10. “Efeitos da pandemia sobre o mercado de 
trabalho brasileiro”, FGV Social, setembro de 2020. - 11. Pesquisa Nacional Contínua por Amostra de Habitações (PNAD)-COVID-19 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, dados de novembro de 2020. - 12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados de 2019 publicados em 2020.

> Em 2019, MAIS  
DE 40% da população 
ativa brasileira está 
TRABALHANDO NO 
SETOR INFORMAL12.

1 326

0,8019   0,8245
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> JUSTIÇA AMBIENTAL

ACESSO
À TERRA

POVOS INDÍGENAS



13. “Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2020 (SOFI), FAO 2020”. - 14.Nota Técnica da ActionAid “Cinco fatores que aprofundam a 
fome no país”, outubro de 2020. - 15. Relatório “Conflitos no Brasil Rural 2019” publicado em abril de 2020 pela Comissão Pastoral da Terra. - 16. Dados 
preliminares publicados pela Comissão Pastoral da Terra em dezembro de 2020. - 17. Relatório “Conflitos no Brasil Rural 2019” publicado em abril de 2020 
pela Comissão Pastoral da Terra. - 18. Dados preliminares publicados pela Comissão Pastoral da Terra em dezembro de 2020. - 19. Relatório “Violência 
contra os povos indígenas no Brasil - Dados de 2019”, setembro de 2020. - 20. Ibid. - 21. Ibid. 

SEGURANÇA ALIMENTAR

> 43,1 MILHÕES de pessoas 
COM INSEGURANÇA 
ALIMENTAR em 2019  
(20,6% da população)13.

> 15 MILHÕES de 
pessoas SOFREM  
DE FOME em 2020  
(6,6% da população)14. 

> Entre  
2018 e 2019,  
houve um 
AUMENTO de  
23% nos 
CONFLITOS 
rurais15.

> Entre  
2018 e 2019, um 
AUMENTO de 142% 
nos PROTESTOS 
RELACIONADOS 
aos direitos à 
terra17.

> 18 ASSASSINATOS 
de janeiro a novembro 
de 2020 ligados a 
CONFLITOS RURAIS18.

> Um AUMENTO DE 
1880% na “INVASÃO” 
dos territórios das 
comunidades camponesas, 
tradicionais, quilombolas 
e indígenas em 2020, em 
comparação com 201916.

 Um AUMENTO 
de 135% nos 
casos DE INVASÃO 
de territórios 
indígenas em 2019 
(256 casos) em 
comparação com 
2018 (109 casos)19.
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  O número de casos de violência contra os indígenas em 2019 
(277) é MAIS DO DOBRO DO TOTAL REGISTRADO em 2018 (110)20.

>  
O processo de 
DEMARCAÇÃO 
de 63% 
das terras 
indígenas foi 
suspenso21.
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> ESPAÇOS DA DEMOCRACIA

EDUCAÇÃO 

> JUSTIÇA AMBIENTAL

MEIO AMBIENTE

> De agosto de 2019 a julho de 2020, 11.088 KM2 
foram DESMATADOS na Amazônia22.

> O Brasil é o  
TERCEIRO PAÍS MAIS 
MORTÍFERO DO MUNDO 
para ATIVISTAS 
AMBIENTAIS, com  
24 mortes de 212  
em 201924.

> O MINISTÉRIO  
DO MEIO AMBIENTE no 
Brasil UTILIZOU APENAS 
0,4% do orçamento para 
as políticas ambientais                              
de janeiro a setembro  
de 202023.

22. Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), dados 
de 30 de novembro de 2020. - 23. Observatório do Clima, “(In)execução dos recursos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente - administração 
direta”, setembro de 2020. - 24. Global Witness, Relatório de 2019 publicado em 2020. - 25. Programa de Monitoramento Conjunto de Saneamento e 
Higiene da OMS/UNICEF (JMP), agosto de 2020. - 26. Estudo da Datafolha para as Fundações Lemann, Itaú Social e Futuros Imagináveis, maio de 2020. 
- 27. OLIVEIDA, Elida. “O Ministério da Educação planeja um corte de R$ 4,2 bilhões no orçamento para 2021” [on-line]. G1, publicado em 10/08/2020 
[acessado em 18.12.2020].

> Em 2020, 39% 
das ESCOLAS 

PÚBLICAS brasileiras 
NÃO DISPÕEM DE 
um SISTEMA DE 
SANEAMENTO 

básico25.

> Até 2020,  
26% DAS  

CRIANÇAS NA 
educação pública 

estão SEM RECURSOS 
EDUCACIONAIS  

ON-LINE26.

> REDUÇÃO DE  
18,2% NO 

ORÇAMENTO  
destinado ao  

Ministério da Educação 
em 2021 em relação a 

202027.
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28. “Violência Política e Eleitoral no Brasil - Panorama das Violações de Direitos Humanos de 2016 a 2020”, publicado pelas ONGs Terra de Direitos e 
Justiça Global. - 29. Ibid. - 30. Reportagem da Agência Pública, em conjunto com Plural, Amazônia Real, Portal Catarinas, Gênero e Número, Marco Zero 
Conteúdo, Ponte Jornalismo, Projeto#Colabora, Agência Saiba Mais, publié le 4 décembre 2020. - 31. “Violência Política e Eleitoral no Brasil - Panorama 
das Violações de Direitos Humanos de 2016 a 2020”, publicado pelas ONGs Terra de Direitos e Justiça Global. - 32. Relatório da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT). - 33. “Em 9 meses, Bolsonaro ataca 299 vezes a imprensa”, Federação nacional dos jornalistas, outubro de 2020. 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO






> Entre 2016  

e 2020, 
327 CASOS  

DE VIOLÊNCIA 
contra políticos28.

> Em 2019,  
UM EPISÓDIO DE 

VIOLÊNCIA contra 
politicos eleitos a  

CADA TRÊS DIAS29.

> Para o mês de 
novembro de 2020, 
foram registrados 

5 CASOS DE VIOLÊNCIA 
POLÍTICA POR DIA30.

VIOLÊNCIA POLÍTICA

Enquanto as mulheres representam 13%  
dos eleitos, elas representam 

18 % dos casos de agressão

31 % dos casos de ameaças

76 % dos casos de ofensas31.

> Em 2019, 
há SETE ATAQUES  

ON-LINE a 
JORNALISTAS  
POR MINUTO32.

> Entre janeiro e 
outubro de 2020, 

BOLSONARO ATACA 
A IMPRENSA uma 

vez POR DIA33.
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Junte-se a nós !
A ação da Coalizão Solidariedade Brasil lhe interessa e deseja 
participar da campanha « O Brasil resiste » para fazer com 
queo grito de alarme da sociedade civil brasileira seja ouvido?

Entre, você também, na «Bresistência». Cadastre-se no site 
lebresilresiste.org e descubra todas as formas de mobilização 
propostas.

facebook.com/coalitionsolidaritebresil



lebresilresiste.org

A Bresistência !



lebresilresiste.org

Documento criado pela Coalizão Solidariedade Brasil - Janeiro de 2021
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O BRASIL RESISTE. 
LUTAR NÃO É CRIME !
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