
CNDH homenageia defensor de direitos humanos Edélcio Vigna 
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH homenageou hoje (08) o defensor 
de direitos humanos Edélcio Vigna. Graduado em história, mestre em ciência política e 
doutor em ciências sociais, Vigna era comprometido com as causas do povo brasileiro, 
tendo contribuído com movimentos populares, do campo e da cidade, em especial 
com a reforma agrária e a ecologia. 
 
Em nota aprovada pelo Plenário do CNDH, a atuação de Vigna foi lembrada como 
assessor de gabinete da Câmara dos Deputados, da Comissão Parlamentar do 
Mercosul e do Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC). Coordenou o GT de 
Agricultura Familiar da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), foi 
Conselheiro Titular do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Conselho estratégico no combate a fome e na construção da Política de Segurança 
Alimentar e nutricional extinto em 1º/01/ 2019) e diretor de Planejamento e 
Orçamento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda do Distrito Federal (SEDEST). Atualmente assessorava a União Nacional das 
Organizações Cooperativistas Solidárias (UNICOPAS), onde teve uma atuação na luta 
pelo cooperativismo e pela economia solidária, em temas do cooperativismo solidário 
e da produção de alimentos saudáveis.  
 
“Suas análises sobre o Parlamento brasileiro, publicadas pelo Inesc ainda na década de 
1990, são até hoje referência para os estudos sobre a formação de bancadas 
parlamentares. Teve uma presença fundamental no movimento pró-participação 
popular na Constituinte e na Ação da Cidadania contra a Fome a Miséria e pela Vida 
(Campanha do Betinho). Já no Consea Nacional foi presença decisiva na Mobilização 
pela aprovação da PEC 64 que incluiu o Direito Humano a Alimentação Adequada no 
artigo 6º entre os Direitos Fundamentais da Constituição Federal”, afirma a nota de 
homenagem. 
 
A reunião do CNDH contou com a presença da viúva, Odete, bastante emocionada, da 
irmã Enielce, da filha, Tauanna, da enteada, Cristiane, da sobrinha, Talita, de Vigna.  
Tauanna agradeceu muito ao CNDH pela homenagem ao pai: “Que meu pai possa nos 
inspirar nos momentos de dúvida uma solução, sem desistir dessa caminhada tão 
difícil dos movimentos sociais dos direitos humanos”. A enteada Cristiane também 
trouxe suas lembranças e seu legado: “Ele era meu pai, meu amigo, meu incentivador, 
minha inspiração. Ver aqui esse legado profissional dele é um orgulho pra mim”.  
 
Enielse desejou que a trajetória do irmão inspire a atuação do CNDH: “Que vocês 
continuem nessa luta insana que meu irmão perseguiu desde a adolescência. Ele 
sempre acreditou que era possível. Muitos vão tombando pelo caminho, mas espero 
que vocês possam continuar com esse espírito de luta, de enfrentamento, para que as 
coisas se realizem”, afirma.  
 
O vice-presidente do CNDH, Leonardo Pinho, que trabalhou lado-a-lado com Vigna, 
expressou sua emoção por receber a família do defensor no Plenário. “Em nome da 
Unicopas, queria agradecer ao Edélcio Vigna. Ele era uma daquelas pessoas raras que 



conseguia fazer do seu trabalho o resultado de lutas coletivas. Edélcio presente! 
Sempre presente em nossas lutas e em nossos corações. Você foi fundamental na 
minha vida e na de todos que lutam pela reforma agrária, pela agricultura familiar, 
pela economia solidária”, disse Pinho. 
 
A fala foi reiterada pelo perito do Mecanismo Nacional  de Prevenção e Combate à 
Tortura, Ribamar de Araújo: “Edélcio está presente em nosso coração, em nossas lutas. 
Edélcio vive e que nós todos vivamos com o ideal dele”. 
 


