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Resumo: Este trabalho busca fazer uma breve análise da realidade dos/as 
defensores/as de direitos humanos (DDHs), em virtude do aumento significativo 
de assassinatos e prisões destes e do alargamento da legislação visando a 
criminalização das lutas sociais. Foi realizada pesquisa bibliográfica e 
documental com recorte entre junho 2017 a junho 2019. Partimos de uma breve 
contextualização sobre o tema, localizando quem são e o que fazem os DDHs, 
refletindo sobre a perpetuação da criminalização dos ativistas DDHs no Brasil e 
o desmonte do Programa Nacional de Proteção às Defensoras e Defensores de 
Direitos Humanos no Brasil (PPDDH), apresenta-se um panorama dos casos e 
do grau de violência a que esses sujeitos estão expostos. O estudo demonstrou 
que a violência contra DDHs se dá pela atuação de civis e do próprio Estado que 
cria mecanismos para criminalizar os movimentos sociais, omitindo-se quanto às 
garantias desses direitos e também na punição dos casos.  
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Criminalização; Movimentos Sociais. 

 

Introdução 

 

A Declaração Universal do Direitos Humanos prevê em seus artigos um 

ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações no que se refere a esses 

direitos e liberdades. É notável que em pleno século XXI os direitos humanos 

não se concretizam para a maioria dos brasileiros, direitos básicos como acesso 

à educação, saúde, segurança, moradia, entre outros. É neste contexto de 

violações de direitos fundamentais, que surgem as defensoras e defensores de 

direitos humanos, que de modo geral são todas as pessoas que de forma 

individual ou coletiva, lutam pelos direitos nas mais variadas formas seja, 

 
[...] pela vida, por terra e território, pelos direitos de seu povo e cultura, 
por uma vida sem violência, pela liberdade de expressão e informação, 
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pelo direito a manifestação, por liberdades de gênero, sexuais e 
reprodutivas, pela moradia, pela biodiversidade, dentre muitos outros. 
(CBDDH, 2017, p. 8)   

 

A resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), compreende 

defensores como “pessoas físicas que atuam isoladamente, pessoa jurídica, 

grupo, organização ou movimento social que atue ou tenha como finalidade a 

promoção ou defesa dos direitos humanos”.  

No Brasil em 2004 foi instituído o Comitê Brasileiro de Defensoras e 

Defensores de Direitos Humanos (CBDDH) que tem por objetivo monitorar a 

implementação da Política e do Programa Nacional de Proteção às Defensoras 

e Defensores de Direitos Humanos no Brasil (PPDDH). Conforme o Decreto nº. 

6.044/2007, a política de proteção PNPDDH tem entre suas atribuições o dever 

de articular medidas protetivas à pessoa que promove e defende direitos 

humanos e que, em função de sua atuação e atividades nessas circunstâncias, 

encontra-se em situação de risco e de ameaça. 

O Brasil, conforme últimos documentos divulgados, é o país que mais 

registra mortes de ativistas e/ou defensores dos direitos humanos. Por isso, este 

trabalho se propõe a fazer uma breve análise da situação dos/as defensores/as 

dos direitos humanos entre 2017 e 2019, de modo a refletir sobre o aumento da 

violência e da criminalização das lutas populares. Para isso foi realizada 

pesquisa bibliográfica e documental. 

 

A violência e a criminalização dos defensores dos direitos humanos 

 

No Brasil, a violência e a prática de criminalizar o trabalho das pessoas 

que lutam em defesa dos direitos humanos tem se agravado nos últimos anos. 

As violações acontecem em contextos de protestos, contra povos indígenas, 

trabalhadoras e trabalhadores rurais, quilombolas, travestis e transexuais, entre 

outras. Uma das expressões da violência certamente é a morte, mas a forma 

como a mídia aborda o tema e o crescente número de processos judiciais e 

tentativa de criar tipos penais mostram o fortalecimento dessa tendência no 

âmbito da sociedade e do Estado. 

 Combinado a este contexto, segundo o Guia de Proteção para 

Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (2016) elaborado pela Justiça 



 

Global5, há uma fragilização do PPDDH, com graves problemas de 

funcionamento, efetividade e institucionalidade. São pouquíssimos os estados 

que implantaram a política de proteção a ativistas, os que não possuem convênio 

com o PPDDH, as demandas que surgem são assistidas pela Equipe Federal. 

Todo este cenário contribui para fragilizar a atuação dos/as defensores/as. 

As formas de criminalizar os DDHs se expressam de diversas maneiras 

conforme o documento supracitado elas acontecem: por ações na esfera judicial, 

atuação do poder executivo por meio de aparelhos coercitivos, e até mesmo do 

legislativo com a criação de tipos penais que podem ser manejados com vistas 

a limitação das liberdades de manifestação e organização, portanto pode ocorre 

tanto no âmbito público como no privado. 

 

O processo de criminalização incita a despolitização das questões que 
envolvem as lutas pela afirmação de direitos e da resistência legítima 
dos movimentos sociais. A criminalização, dessa forma, objetiva 
esvaziar o conteúdo político presente nas práticas historicamente 
constituídas para resistir, em face da exploração e da negação de 
direitos. (JUSTIÇA GLOBAL, 2016, p. 07).   

 

 Quanto ao aparato jurídico se destacam duas leis nacionais: a Lei nº 

12.850 de 2013 que alterou o artigo 288 para modificar o crime de "quadrilha ou 

bando” para “associação criminosa”, reduzindo o número de pessoas para sua 

tipificação, aumentando a pena em caso de uso de armas e se houver a 

participação de adolescentes na ação, e a Lei Antiterror nº 13.260 de 2016 que 

tem sido manejadas pelo sistema judicial nos casos envolvemos defensores/as 

de Direitos Humanos devido. Identifica-se, conforme pontua Freitas (2018, 

p.161) “um alargamento institucional posterior no sentido de permitir aos 

operadores do direito a ação punitiva sobre atores de movimentos sociais”. 

Outras formas de criminalização são utilizadas como a repressão e 

intimidação policial, ameaças e violência, ações e procedimentos criminais, 

ações possessórias, ações indenizatórias. Neste contexto a ação política 

coletiva é tratada com repressão e coerção pelos agentes do Estado. Conforme 

a autora,  
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[...] as experiências do antiterrorismo, além de recair sobre os setores 
mais radicalizados, consolidaram historicamente possibilidades de 
ação penal generalizada sobre movimentos sociais, diminuindo o 
espaço para a expressão das demandas populares. A Lei nº 
13.260/2016 implica, portanto, na possibilidade legal de enquadrar 
como criminosos ativistas sociais e lhes impor penas maiores do que 
crimes contra a vida no país. Entre os artigos que definem o que é 
considerado terrorismo, ressalta-se um conjunto de ações que 
compõem o repertório de ação dos movimentos sociais nacionais: 

Art. 2º   O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos 
atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 
finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo 
pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. 
(FREITAS, 2018, p. 181) 

Ao mesmo tempo em que as pessoas lutam por melhorias nas condições 

de vida, igualdade de direitos, acessos a direitos básicos e outros previstos na 

Constituição, elas estão sendo ameaçadas e criminalizadas por esta luta, é uma 

contradição, pois se há a necessidade de lutar pelos direitos percebe-se que este 

mesmo Estado que deveria prover, ao contrário, se exime nesta questão ainda 

usa de meios legais para deslegitimar e enfraquecer as pessoas ou movimentos 

sociais que trazem esta pauta. 

 

 O retrato da violência contra defensores de Direitos Humanos no Brasil 

contemporâneo 

 

          Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, completou 70 

anos e a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, 30, 

dispositivos que foram essenciais na garantia da implementação dos direitos 

fundamentais no país, esses direitos que apesar de nunca terem sido acessados 

de forma plena pela sociedade, vem sofrendo um grande golpe, com as 

mudanças de rumo político a partir de 2016, com a aprovação de medidas que 

em última instância pretendem anular o que fora garantido nesses dispositivos. 

Essa mudança ocasionou retrocessos em direitos básicos como os ligados à 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), proteção social e possivelmente da 

Previdência Social, que ainda está em processo de aprovação, retrocessos 

esses que causarão grande impacto na vida das pessoas, principalmente as em 

situação mais fragilizadas economicamente. 



 

         Todos esses retrocessos fazem com que a luta pela garantia de direitos 

seja ainda mais necessária, e os indivíduos que estão à frente desses 

movimentos de defesa se tornem mais vulneráveis. Podemos observar que entre 

2017 e 2019, as mortes de defensores/as de direitos humanos no Brasil, estão 

relacionadas principalmente à resistência de pessoas ligadas ao movimento de 

defesa do meio ambiente. A violência contra essas lideranças está associada à 

crescente exploração do meio ambiente e dos recursos naturais por grandes 

empresas, como as mineradoras, empreiteiras e madeireiras na maioria das 

vezes chanceladas pelo Estado. Outras áreas em que observamos uma grande 

quantidade de assassinatos de ativistas foram as relacionados aos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais e aos povos e comunidades tradicionais. 

Segundo nota divulgada no primeiro semestre de 2019 pela ONU e 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a região das Américas, 

é uma das áreas mais perigosa para pessoas envolvidas na defesa dos direitos 

fundamentais, sendo que o Brasil ocupa um lugar de destaque nesse cenário. A 

partir de 2015 há um aumento significativo das violações de direitos e 

consequentemente maior perseguição e assassinatos de defensores/as de 

direitos humanos. Esse aumento crescente de violações não é por acaso, é um 

sintoma da crescente fragilização das políticas sociais e da criminalização e 

repressão cada vez mais acirrada por parte do Estado e da sociedade contra os 

movimentos sociais e suas lideranças.  

Conforme dados do HRD Memorial – Celebrando Aqueles/as que Foram 

Mortos Defendendo Direitos Humanos, site eletrônico que consiste numa base 

de dados com informações sobre defensoras e defensores que foram 

assassinados, o Brasil registra entre junho de 2017 a junho de 2019, período do 

recorte da pesquisa, 34 mortes de ativistas de direitos humanos. Vale ressaltar 

que muitos dos assassinatos sequer são registrados sendo assim, existe a 

possibilidade deste número ser maior. Dentre todos os casos nenhum menos 

importante, pois todos trazem resquícios de brutalidade, violência e crueldade 

em que foram acometidos e ceifados a vida de pessoas que lutavam 

pacificamente, foi necessário selecionarmos alguns para analisarmos seus 

impactos, semelhanças e significados que tiveram para a implementação dos 

direitos humanos.  



 

 
Quadro 1: Casos selecionados de ativistas mortos 
 

NOME, DATA 
E LOCAL DO 

CRIME 

PROVENIÊNCIA 
 

CIRCUNSTÂNCIAS MOTIVOS 

Dilma Ferreira 
da Silva 

22/03/2019 
Assentamento 

Salvador 
Allende/PA 

Líder 
Comunitária, 
integrante da 

coordenação do 
Movimento dos 
Atingidos por 

Barragens (MAB) 

Assassinada por 
arma branca 

Lutava pelos direitos 
dos atingidos por 

barragens 

Rosane 
Santiago 
Silveira 

29/01/2019 
Nova 

Viçosa/BA 

Movimento 
Ambientalista 

Morte como 
resultado de tortura 

Denunciava a 
exploração ambiental 

na região 

Marielle Franco 
13/03/2018 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Defensora dos 
Direitos 

Humanos e Civis 
Assassinada a tiros 

Trabalhava em favor 
dos direitos das 

mulheres e LGBT, 
contra o racismo e 
defendia os direitos 
dos mais pobres e 

marginalizados 

Marcio De 
Oliveira Matos 

24/01/2018 
Iramaia/BA 

Ex líder nacional 
do Movimento 

dos 
Trabalhadores 

sem Terra (MST) 

Assassinado por 
arma de fogo 

Defensor da luta pelos 
direitos dos 

agricultores sem-terra 
e do processo da 

reforma agrária na 
Bahia 

Manoel Índio 
Arruda 

26/07/2017 
Itupiranga/PA 

Líder comunitário 
e defensor 

ambientalista 

Assassinado por 
arma branca 

Defendia o direito à 
terra 

Flavio Gabriel 
Pacífico dos 

Santos 
19/11/2017 

Simões 
Filho/BA 

Ex presidente da 
Associação 

Quilombola de 
Pitanga dos 
Palmares 

Assassinado por 
arma de fogo 

Lutava pela 
valorização das 
comunidades 

quilombolas da região 

Fonte: HRD Memorial 
Organização: as autoras 

 

A descrição dos casos demonstra que são crimes brutais com uso de 

arma branca como arma de fogo, alguns casos com sinais de tortura, muitos 

envolvendo emboscadas sem nenhuma chance de defesa. Com predominância 



 

na área do nordeste e especificamente o estado do Pará. São líderes que 

lutavam pelos direitos dos moradores de sua região seja na área rural na defesa 

aos direitos a terra e a proteção ambiental, como também na área urbana como 

e o caso da vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro que trabalhava em favor 

dos direitos das mulheres e LGBT, contra o racismo e defendia uma plataforma 

de direitos. Outro fato importante é que a maioria dos casos não há uma 

resolução e punição dos envolvidos. Qual a razão para tanta morosidade por 

parte da justiça? Existe ligação entre a não resolutividade desses casos e o fato 

dos envolvidos exercerem grande poder econômico ou grupos empresariais?  

 

Considerações Finais 

 

A reflexão sobre a temática dos direitos humanos e o contexto dos 

assassinatos dos DDHs no Brasil se faz importante para trazer à tona esta 

problemática que é o aumento nos casos de agressões, tortura, prisão e mortes 

de ativistas de direitos humanos, com uma acirrada criminalização dos 

movimentos, coletivos e pessoas que lutam contra as injustiças sociais e pela 

plenitude dos Direitos Humanos. Durante o processo de pesquisa percebemos 

que o aumento do número de mortes dos DDHs e maior repressão dos 

movimentos sociais, se dá justamente nos últimos dois anos, após o golpe 

institucional de 2016 que dá uma guinada em direção ao conservadorismo e há 

uma aproximação ainda mais às políticas neoliberais, onde o Estado se volta 

definitivamente para o mercado em detrimento das demandas por proteção 

social de sua sociedade.  

Ao invés de construir democraticamente soluções para esses conflitos, o 

Estado intensificou a repressão dos indivíduos que lutam por direitos, produzindo 

explicitamente uma “campanha” de desvalorização diária dos sujeitos que lutam 

para manter ou conquistar direitos básicos, como à terra, moradia ou em defesa 

do meio ambiente.  

O Serviço Social está estreitamente relacionado com a questão dos 

direitos humanos, a categoria profissional direcionada pelo projeto ético-político 

atua na defesa da ampliação de direitos civis, políticos e sociais. A luta pela 

efetivação desses direitos passa pela inserção da categoria nos movimentos 



 

sociais e coletivos que erguem essa bandeira em prol da igualdade, da justiça 

social e contra todas as formas de opressão.     

Diante da atual conjuntura de retrocessos de direitos sociais, do avanço 

em políticas que flexibilizam as normas ambientais e uso da terra em favor do 

mercado e de grupos específicos, da flexibilização das relações e direitos 

trabalhistas entre outros casos de violações e opressão que perpassam a vida 

do cidadão brasileiro, é muito importante e se faz necessário trazer à tona esse 

debate para criar estratégias para enfrentamento desse quadro.  
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