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1. Resumo

O presente informe apresenta um pano-
rama sobre a realidade e os desafios de 
quem defende o direito à terra, ao meio 
ambiente e ao território no Brasil. Cam-
poneses, camponesas, indígenas, quilom-
bolas, pescadores tradicionais, trabalha-
dores e trabalhadoras rurais sem-terra 
- entre tantas outras categoriais sociais do 
campo que defendem o direito à terra e 
ao território - são as principais vítimas de 
ameaças no Brasil. A afirmação pode ser 
constatada por meio do dado apresenta-
do pelo Programa de Proteção aos Defen-
sores dos Direitos Humanos: 80% de toda 
a demanda de proteção que chega ao 
Estado são dessas populações. 

Para compreender esta condição de 
violência à qual estão submetidos ho-
mens e mulheres que lutam pela terra e 
pelo território, o informe empreende um 

necessário mergulho na nossa história e 
na nossa formação política e social. O país 
possui raízes firmes de uma colonização 
que dizima povos e comunidades tradicio-
nais, e esta mazela não foi enfrentada ou 
superada até os dias de hoje. O Brasil é 
um dos países que mais concentra terras 
no mundo e, por relação direta, um dos 
que mais violenta povos e comunidades 
camponesas que buscam direitos. 

O estudo também traz informações e 
dados detalhados sobre quem são estes 
sujeitos vítimas da violência, quem pratica 
a violência e como esta última se mani-
festa nos conflitos agrários brasileiros. Os 
marcos legais e instrumentos constituídos 
pelo Estado brasileiro para mitigar esta 
situação também são aqui analisados. Es-
ses mecanismos existentes, contudo, não 
se apresentam como efetivos para incidir 
sobre a problemática, revelando que o 
Estado brasileiro não assumiu o dever de 
combater a violência no campo. De outro 
modo, alimenta-a, quando persiste com 
a concentração de terras, as desigualda-
des sociais, a impunidade e quando é, ele 
mesmo, um dos principais protagonistas 
da violência sofrida por estas populações.
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2.
Condições 
histórica, 
econômica 
e política 
da luta pela 
terra e pelo 
território 
no Brasil

O território brasileiro possui uma super-
fície de 8.515.767,049 quilômetros qua-
drados (km²), fazendo dele o quinto país 
em extensão territorial do planeta. Ocupa 
quase a metade do continente sul-ameri-
cano e detém uma riquíssima biodiversi-
dade (IBGE, 2016). Essa grande extensão 
territorial e sua biodiversidade é palco 
de inúmeros conflitos, nos tempos atuais 
e desde o processo de colonização. A 
violência contra os da terra, camponeses/
as e grupos e comunidades tradicionais 
tem marcado profundamente o território 
nacional.

Leonardo Boff em seu texto “Conflitos no 
campo, suas causas e possíveis saídas” 
elenca quatro elementos constitutivos da 
violência contra os grupos, movimentos 
e os que de alguma forma lutam pela 
terra e pelo território no Brasil. Ele fala 
dos elementos: nosso passado colonial; 
o genocídio indígena; a escravidão e a Lei 
de Terra.

O elemento colonizador tem marcado 
até os dias atuais a sociedade brasileira. 
Como a colonização brasileira foi de ex-
ploração, subjugaram tudo e todos que no 
Brasil habitavam. Impuseram uma lógica 
estranha aos que aqui viviam. Trataram 
de trazer a “civilização” e junto com ela 
a exploração, a negação do outro e da 
outra, a relação mercantilista com a natu-
reza e o controle das terras em regime de 
latifúndio, de grandes extensões. 

A chegada dos colonizadores represen-
tou o aniquilamento, o assassinato e o 
genocídio de vários povos originários que 
habitavam o que hoje se chama Brasil. 
Estima-se, segundo a FUNAI, que no ano 
de 1.500, o que hoje se chama Brasil tinha 
mais de 3 milhões de índios e índias. 
Em 2010 o censo do IBGE contabilizou 
817.962 mil, representando apenas 0,2% 
da população indígena de 1.500. Além do 
aniquilamento físico, tem todo um proces-
so de discriminação, tratando os povos 
originários como preguiçosos, sem alma e 
atrasados. Como os povos indígenas não 
se submeteram ao trabalho escravo nas 
grandes propriedades, os colonizadores 
trouxeram, a ferro, povos de outro conti-
nente para o Brasil. Assim, chegaram os 
negros escravizados ao País.

A escravidão dos negros e negras é um 
dos elementos mais perversos da for-
mação territorial brasileira. Estima-se que 
foram mais de 5 milhões de homens e 
mulheres trazidos da África para o Brasil 
em situação de escravidão. Essas pessoas 
não eram vistas como gente, mas como 
coisa, mercadoria, que poderiam ser 
negociadas e descartadas conforme os 
interesses de quem os comprava/escra-
vizava, negando sua própria humanidade 
(BOFF, 2016). Formou-se daí uma socieda-
de racista, patriarcal e escravocrata.

A terra é um elemento de constituição 
do poder e o domínio das terras no Brasil 
passou de capitanias hereditárias parar a 
forma de propriedade privada da terra. A 
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Lei de Terras do Brasil, de nº 601 de 18 de 
setembro de 1.850, foi promulgada pelo 
imperador D. Pedro II. Ela foi elaborada no 
contexto da crise do sistema escravocrata 
no Brasil e tratou de beneficiar os gran-
des possuidores de terras e condenar a 
população escrava submetendo-a ao jugo 
dos patrões. Segundo a Lei, as terras po-
deriam ser adquiridas por quem possuía 
condições econômicas para tê-las, ou seja, 
quem tinha dinheiro poderia comprar te-
rra, quem não tinha continuava sem terra. 
A terra passou a ser mercantilizada, nas-
cendo ali a propriedade privada da terra. 
Quando o Brasil libertou os escravos, tra-
tou de prender a terra, não democratizan-
do-a. Esse foi o principal objetivo da Lei 
de Terra: mudar o sistema da propriedade 
da terra sem mudar a relação de poder na 
sociedade. O Brasil é hoje um dos países 
que mais concentra terras no mundo.

Historicamente, o país perdeu a oportu-
nidade de desconcentrar a terra. Com a 
abolição da escravidão, os negros e ne-
gras poderiam ter acesso à terra através 
de uma política de reforma agrária que 
o Estado poderia ter feito à época. Em 
1964, o Estado brasileiro poderia ter feito 
a reforma agrária e ter desconcentrado 
a terra. No momento, havia uma mobili-
zação da sociedade para que se fizessem 
algumas reformas de base e a reforma 
agrária era uma delas. O que ocorreu foi 
um golpe civil-militar que tratou de aba-
far as demandas populares e perseguir 
as lideranças camponesas. Com o fim da 
ditadura e a abertura democrática em 
1984, o Brasil elaborou o I Plano Nacio-
nal de Reforma Agrária, que não saiu do 
papel por força das oligarquias. Em 2003, 
com a eleição do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, primeiro presidente oriundo 
da classe trabalhadora, o Brasil perdeu a 
oportunidade de desconcentrar as terras. 
Embora em seu governo tenha elaborado 

o II Plano Nacional de Reforma Agrária, 
esse não cumpriu as metas estabelecidas. 
O que se viu nesse período foi o aumento 
da violência contra quem luta pela terra e 
pelo território.

Levando-se em consideração todos esses 
elementos, podemos dizer que não temos 
uma violência pontual contra os povos e 
comunidades que lutam pela terra e pelo 
território: a violência é sistêmica, estru-
tural, inerente à sociedade que foi cons-
truída com genocídio indígena, trabalho 
escravo, latifúndio e produção agrícola 
prioritariamente para exportação. O pior 
é que a violência contra quem luta pela 
terra e pelo território, além de ser prati-
cada pelo poder privado, os que detém as 
grandes propriedades privadas rurais, é 
praticada também pelo poder do Estado. 
Este último, mesmo sendo protagonista 
dos conflitos no campo, tem o dever cons-
titucional de garantir o direito ao acesso 
à terra, à proteção ao meio ambiente e à 
demarcação dos territórios tradicional-
mente ocupados.
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3. Marcos 
legais e 
mecanismos 
de proteção 
aos que 
defendem 
os direitos 
humanos no 
Brasil

No Brasil, a Constituição Federal de 
1988 e também vários tratados, pactos e 
convenções, nacionais e internacionais, 
assinados pelo país, abarcam os direitos 
humanos de forma ampla e abrangente. 
Além desses, existe no país um Programa 
direcionado especificamente aos chama-
dos “defensores e defensoras de direitos 
humanos”, criado com o objetivo de asse-
gurar o direito de lutar por direitos e de 
garantir a proteção necessária para que 
estes/estas possam seguir em suas lutas.

Diversas organizações e movimentos so-
ciais de luta em defesa dos direitos huma-
nos - que já vinham discutindo de modo 
articulado propostas para a implemen-
tação de uma política de proteção aos/às 
defensoras no Brasil - criaram, em 2004, 
o Comitê Brasileiro de Defensores/as de 
Direitos Humanos. 

1/  Dorothy Mae Stang foi uma missionária norte americana que atuou junto a comunidades rurais do municí-
pio de Anapu, Pará. Foi colaboradora da Comissão Pastoral da Terra.

Ainda em 2004, o Comitê passou a im-
pulsionar, acompanhar e monitorar a 
consolidação de um Programa, no âmbito 
governamental, voltado para quem defen-
de os direitos humanos. Mas, foi somente 
no ano seguinte que o então Programa de 
Proteção aos Defensores dos Direitos Hu-
manos passou a atuar, de fato, no Brasil, 
motivado pelo assassinato da missionária 
Dorothy Stang, ocorrido em 12 de feverei-
ro de 2005, no município de Anapu/PA1.

O seu marco legal se dá basicamente por 
meio dos seguintes Decretos:

 - Decreto nº. 6.044, de 12 de fevereiro 
de 2007, assinado exatamente dois 
anos após o assassinato da missio-
nária. O Decreto estabelece a Política 
Nacional de Proteção aos Defensores 
dos Direitos Humanos (PNPDDH), 
“seus princípios e diretrizes de pro-
teção e assistência à pessoa física 
ou jurídica, grupo, instituição, orga-
nização ou movimento social que 
promove, protege e defende os Dire-
itos Humanos, e, em função de sua 
atuação e atividade nessas circunstân-
cias, encontra-se em situação de risco 
ou vulnerabilidade”. O Decreto define 
ainda como “defensores dos direitos 
humanos todos os indivíduos, grupos 
e órgãos da sociedade que promovem 
e protegem os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais universal-
mente reconhecidos”. Além disso, o 
Decreto também previa o prazo de 90 
dias para a elaboração de um Plano 
Nacional de Proteção aos Defensores 
dos Direitos Humanos, o que não oco-
rreu até os dias atuais. 

 - Decreto nº8724, de 2016, que versou 
sobre a instituição do Programa de 
Proteção aos Defensores de Direitos 
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Humanos e o seu Conselho Delibe-
rativo. Este Decreto representou ao 
menos dois retrocessos para a luta 
em defesa dos direitos humanos, 
conforme aponta o relatório “VIDAS 
EM LUTA: Criminalização e violência 
contra defensoras e defensores de 
direitos humanos no Brasil”, elaborado 
pelo Comitê Brasileiro de Defensoras 
e Defensores de Direitos Humanos: 1) 
Excluiu a participação da sociedade 
civil de suas instâncias deliberativas; 
2) Restringiu o seu alcance a somen-
te pessoas ameaçadas, excluindo os 
casos de grupos ou comunidades em 
situação de risco e conflitos2. Tendo 
como base as lutas em defesa da 
terra e do território, o ameaçado ou 
ameaçada vincula-se, na maioria das 
vezes, a uma coletividade, onde outros 
homens, mulheres, jovens e crianças, 
mesmo que não sofram ameaças 
diretas, estão sob forte risco de violên-
cia, de morte e em extrema vulnera-
bilidade. Portanto, a coletividade é a 
categoria que deve ser considerada na 
implementação de quaisquer políticas 
protetivas. 

Desde que começou a atuar no país, em 
2005, até os dias de hoje, o Programa de 
Proteção aos/às Defensores/as dos Direi-
tos Humanos não conseguiu se firmar en-
quanto Política de Estado e sofre fragilida-
de institucional. Afora os decretos acima 
citados, o Brasil não avançou na consoli-
dação de marcos metodológicos e legais 
que garantissem uma plena efetivação do 
Programa. Ademais, não é possível verifi-
car sua estruturação em âmbito nacional: 
o Programa existe em somente quatro 
estados brasileiros (Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais e Pernambuco), funcionando 
por meio de convênios com os governos 

2/ Disponível em: https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/WEB_Terra-de-Direitos_Vidas-em-Lu-
ta_100817_web.pdf. Acesso em 27 de maio de 2019.

3/  Disponível em: https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/sobre-o-pp-
ddh. Acesso em 29 de abril de 2019.

estaduais. Conforme informa o Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Hu-
manos, “nos Estados da Federação onde 
não há convênio firmado entre o Governo 
Federal e os Governos Estaduais, os casos 
de defensoras e defensores de direitos 
humanos são acompanhados pela Equipe 
Técnica Federal, diretamente vinculada à 
Coordenação Geral do PPDDH e à Secreta-
ria Nacional de Cidadania”.3

Violência no campo e o Programa de 
Proteção aos Defensores e Defensoras 
de Direitos Humanos - Segundo o Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos do Governo Federal, atual-
mente, existem 342 pessoas incluídas no 
Programa de Proteção aos Defensores e 
Defensoras de Direitos Humanos (PPDDH) 
no país, e mais 323 casos em análise e 
em triagem. Cerca de 80% de toda essa 
demanda atendida pelo Programa corres-
ponde a casos vinculados às lutas campe-
sinas, de comunidades tradicionais, povos 
indígenas e à defesa do meio ambiente. 
A solicitação para ingressar no Programa 
pode ser feita pelo próprio ameaçado ou 
ameaçada, ou por organizações da so-
ciedade civil, pelo Ministério Público ou 
qualquer outro órgão público que tome 
ciência da ameaça. 

Maria das Neves Chaves, coordenadora 
do Programa de Defensores e Defensoras 
de Direitos Humanos no estado de Per-
nambuco, destaca que, desde o início da 
implementação do Programa, já havia o 
reconhecimento e uma forte sinalização 
de que as populações camponesas repre-
sentariam tal demanda expressiva, diante 
do contexto de violações de direitos e de 
conflitos agrários ao qual estão submeti-
das.

https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/WEB_Terra-de-Direitos_Vidas-em-Luta_100817_web.pdf
https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/WEB_Terra-de-Direitos_Vidas-em-Luta_100817_web.pdf
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/sobre-o-ppddh
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/sobre-o-ppddh
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Segundo a coordenadora, o Programa é 
caracterizado por ser uma medida excep-
cional: trata-se da última instância a ser 
acessada pelo ameaçado ou ameaçada. 
Representa, portanto, uma falha do Esta-
do brasileiro em todas as etapas anterio-
res: não efetuou medidas de prevenção 
à violência; não acolheu a demanda do 
ameaçado ou da ameaçada; não reprimiu, 
investigou ou puniu quem os ameaça; não 
garantiu seus direitos fundamentais; e, 
essencialmente, não combateu as estrutu-
ras desiguais da sociedade que geram as 
ameaças, como a histórica e persistente 
concentração fundiária e a igualmente his-
tórica negação aos direitos territoriais das 
comunidades e povos tradicionais. 

As ações previstas pelo Programa, a 
despeito de objetivarem incidir nas cau-
sas da ameaça, têm sido limitadas muitas 
vezes à proteção policial ao ameaçado ou 
ameaçada. A proteção policial, ou pro-
teção ostensiva, representa uma ação 
de resolutividade pontual, que atua para 
coibir as tentativas de eliminação física da 
pessoa em situação de ameaça. Contudo, 
tal medida, por si só, não é capaz de ces-
sar as ameaças, tampouco incide sobre 
as causas estruturais que ocasionaram a 
situação de violência e de vulnerabilidade. 
Ademais, conforme reconheceu Maria das 
Neves Chaves, o diálogo com os órgãos 
de segurança pública é delicado, pois, 
em muitos casos, o conjunto de policiais 
destacado para o acompanhamento da 
pessoa protegida não possui capacitação 
adequada e não é sensível à militância e à 
luta da vítima. Acresce-se a isso o fato de 
que a postura da Polícia é alvo de críticas 
severas por parte das organizações e mo-
vimentos sociais do campo, pois em várias 
situações são eles próprios os causadores 
de ameaças e violências sofridas pelas 
populações camponesas em luta por 
direitos. 

4/ Disponível em: https://sur.conectas.org/politicas-de-protecao-defensores-de-direitos-humanos. Acesso em 
01 de maio de 2019.

O que ocorre, em verdade, é que

Nenhuma proteção reativa, 
de caráter primordialmente 
policial ou de cunho 
unicamente material será 
suficiente para DDHs 
ameaçados/as enquanto 
não houver vontade 
política para enfrentar 
os problemas geradores 
das ameaças e situações 
de vulnerabilidade4

Costuma-se considerar no Brasil que 
as pessoas ameaçadas têm data para 
entrar no Programa, mas não têm data 
para sair. A violência sofrida reverbera 
de uma forma bastante ampla que não é 
possível pensar, em âmbito institucional, 
em desligamento do Programa na quase 
totalidade dos casos acompanhados. Os 
trabalhadores e as trabalhadoras rurais, 
neles inclusas as mais variadas categorias 
camponesas, permanecem por vários 
anos e até mesmo décadas em confronto 
com o ameaçador. 

No estado de Pernambuco, por exemplo, 
em 10 anos de existência do Programa, 
houve somente um caso de desligamento 
por motivos de resolução do conflito e 
atuação da justiça. Isso demonstra mais 
uma vez a permanência da falha do Es-
tado brasileiro, nas suas mais diversas ins-
tâncias – seja do poder executivo, seja do 
judiciário, seja do sistema de segurança, 
ou até mesmo dos sistemas administrati-
vos que atuam nas áreas de denúncias.  

A impunidade torna-se regra no país 
quando se trata de violência cometida 
contra comunidades camponesas e povos 

https://sur.conectas.org/politicas-de-protecao-defensores-de-direitos-humanos/
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tradicionais. As investigações excepcional-
mente são concluídas, e os responsáveis, 
raramente punidos. Quando isso ocorre, 
demora vários anos, ou até mesmo dé-
cadas. Segundo levantamento realizado 
pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
em 2017, de 1985 até esse período, foram 
registrados 1.904 assassinatos no campo, 
dos quais somente 8% foram a julgamen-
to. 

Neste contexto, parte significativa das lu-
tas e resistências coletivas podem esmo-
recer e grupos se desmobilizarem diante 
de uma justiça que nunca chega. Em 
síntese, o modo como o sistema de justiça 
atua frente aos crimes cometidos contra 
populações do campo em luta por direi-
tos provoca duas situações visíveis: des-
legitima e despreza a atuação de povos 
e comunidades camponesas que lutam 
por direitos; e estimula e autoriza a ação 

violenta e assassina contra estes.

A falta de compromisso do Estado bra-
sileiro com a justiça alimenta a violência 
e deixa milhares de homens e mulheres 
do campo em situação de risco, de con-
flito, de perigo e de vulnerabilidade. Este 
cenário, já extremamente fragilizado e 
adverso para as populações camponesas, 
deverá ainda piorar. As lutas em defesa de 
direitos, especialmente em defesa da Te-
rra e do território, já sofrem uma inversão 
ao ser consideradas como criminosas pela 
política governamental de extrema-di-
reita em curso no país. Política esta que 
representa um severo retrocesso para as 
pautas e demandas vinculadas à luta em 
defesa dos direitos humanos, em defesa 
da Reforma Agrária e dos direitos territo-
riais de comunidades e povos tradicionais 
no país.  
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4. As 
categorias 
sociais 
em luta 
pela terra, 
pelo meio 
ambiente 
e pelo 
território

A história/colonização da América Latina 
tem sido a história/colonização do enco-
brimento do outro. O outro não apenas 
no sentido de ter sido “des-coberto”, 
encontrado em terras que eram habita-
das por não europeus, mas no sentido de 
“en-cobertar”, subjugar, diferenciar para 
colonizar, impondo uma cultura outra, 
uma relação outra com a natureza (DUS-
SEL, 1993). O encobrimento do outro e da 
outra é um elemento fundamental para 
entender as relações sociais e de poder 
no campo brasileiro. Ajuda-nos a com-
preender a relação do Estado brasileiro 
com os povos e comunidades campone-
sas no Brasil, que muitas vezes procuram 
alisar o território nacional esquecendo 
das múltiplas territorialidades existentes. 
Assim, o Estado brasileiro exerce uma 
colonialidade interna.

Sendo assim, tratamos de acompanhar 
a metodologia de registro do Centro de 
Documentação Dom Tomás Balduíno da 
CPT Nacional, quando registra as catego-
rias sociais, tal qual elas se apresentam, 
se identificam, se reconhecem. Agrupar a 
diversidade camponesa que sofre violên-
cia na luta pela terra, meio ambiente e 
pelo território no Brasil, denominando-a 
como defensores e defensoras da terra e 
do meio ambiente, pode ocasionar, no-
vamente, no encobrimento de diversas 
categorias sociais que se encontram nos 
processos de luta. 

Mesmo reconhecendo que o marco legal, 
no Brasil, dispõe sobre a proteção dos 
defensores dos direitos humanos – tendo 
como base a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) – encontra-se 
no Decreto n. 6.044, de 12 de fevereiro de 
2007, quando institui a Política Nacional 
de Defensores dos Direitos Humano. Tam-
bém no Decreto n. 8.724, de 27 de abril 
de 2016, que institui o Programa Nacional 
de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos. 

O direito à terra no Brasil é um tema cen-
tral para os direitos humanos. O marco 
regulatório no Brasil sobre o uso e a pos-
se da terra tem seu início com o Estatuto 
da Terra, Lei No. 4.504/64; a Constituição 
Federal de 1988; e a Lei Complementar 
8.634/93. Mesmo que o direito à terra 
esteja garantido na constituição brasileira, 
esses mecanismos jurídicos e institucio-
nais não garantem, na prática, o direito 
à terra para quem necessita dela para 
trabalhar e viver. Mais que isso, uma série 
de violências são cometidas contra quem 
reivindica esse direito.

No caso brasileiro, os termos “defensores 
e defensoras de direitos à terra e ao meio 
ambiente” são bastante questionados, 
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principalmente pelas pastorais sociais, 
incluindo a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) e o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI). O termo defensores e defensoras, 
para as pastorais, encobre diversas cate-
gorias sociais do campo que estão sofren-
do violência - seja pelo Estado, seja pelo 
poder privado - por estarem reivindican-
do o direito de estarem na terra. Sendo 
assim, faz-se necessário dar voz, tornar vi-
sível os homens e as mulheres que lutam 
pelo direito de ter direitos.

Tomando como base o banco de dados 
do Centro de Documentação Dom Tomás 
Balduíno da CPT, o maior banco de da-
dos sobre conflitos no campo do Brasil, 
damos conta da existência/identificação/
autorreconhecimento de pelo menos 56 
categorias sociais envolvidas nos con-
flitos por terra. Essas categorias sociais 
dizem respeito às pessoas que estão em 
suas comunidades defendendo a terra e 
o território, mas também às pessoas que 
se mobilizam, são solidárias e que parti-
cipam ativamente, de alguma forma, na 
defesa do direto à terra, ao meio ambien-
te e ao território. As categorias identifica-
das são: 

Advogado; Agente Pastoral/Missionário; 
Aliados/as; Ambientalista; Assentados/as; 
Atingido/a por Barragem; Ativista de Direitos 
Humanos; Bispo; Boia Fria; Caiçara; Caipi-
ra; Camponês; Canavieiro; Castanheiro/a; 
Colono; Comerciante; Criança; Extrativista; 
Faxinalense; Fecho de Pasto; Funcionário da 

Fazenda; Funcionário Público; Fundo de Pas-
to; Garimpeiro; Geraizeiro; Igrejas; Impressa; 
Indígena; Jornalista; Judiciário; Lavradores; 
Liderança; Ocupantes; ONG; Padre; Palmi-
teiro; Pastor; Peão; Pequeno Arrendatário; 
Pequeno Proprietário; Pescador; Poder 
Executivo; Poder Legislativo; Político; Pos-
seiro/a; Professor/a; Quebradeiras de Coco 
Babaçu; Quilombola; Retireiros; Ribeirinho; 
Sem-Terra; Seringueiro; Sindicalista; Técnicos; 
Trabalhador Rural; Vazanteiro.

Desde de 1985 a 2017, as 56 
categorias identificadas no 
banco de dados estão en-
volvidas em 25.310 conflitos 
por terra no Brasil. Dessas, 
13 categorias se envolveram 
em aproximadamente 97% 
dos conflitos por terra que 
são: Assentados; Camponês; 
Indígena; Liderança; Peque-
no Proprietário; Pescador; 
Posseiro; Quilombola; Ribei-
rinho; Sem-Terra; Seringuei-
ro; Sindicalista; Trabalhador 
Rural. Essas categorias que 
sofreram violência por esta-
rem lutando pela terra e o 
território estiveram envolvi-
das em 22.760 conflitos por 
terra no Brasil, desde 1985 
até 2017.



13

Série “Situação de defensoras e defensores da terra e do medio ambiente”

Assentados 778

Camponés 103

Indígena 1183

Liderança 663

Pequeno Proprietário 235

Pescador 101

Posseiro 3962

Quilombola 599

Ribeirinha 150

Sem-Terra 14.065

Seringueiro 169

Sindicalista 252

Trabalhador Rural 509

Categorias Sociais do Campo que Sofreram mais de 100 Ações de Violência 
Brasil 1985 - 2017

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT
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Quando observamos a geografia da 
violência contra as categorias identifica-
das no CEDOC Dom Tomás Balduíno da 
CPT, por macrorregiões, percebe-se que 
o Nordeste concentra o maior número 
de conflitos por terra (8.642). A Macro-
rregião do Nordeste é caracterizada por 
diversas lutas camponesas, desde as mais 
conhecidas (Ligas Camponesas - PE, Canu-
dos - BA, Pau de Colher - BA, Quilombo 
dos Palmares – AL, Caldeirões – CE), às lu-

tas cotidianas que ocorrem todos os dias 
como forma de resistência. Um outro 
elemento importante é que 
a macrorregião Nordes-
te concentra atualmente, 
aproximadamente, 50% do 
campesinato brasileiro, isso 
faz dessa Região a que mais 
concentra conflitos por te-
rra no País.

Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Centro-Oeste 3331

Nordeste 8642

Norte 6375

Sudeste 3919

Sul 3043

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Ações de Violência Contra Frações do Campesinato por Macrorregiões 
Brasil 1985 - 2017

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT

3
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5. Tipos de 
violência 
sofrida por 
categorias 
sociais em 
luta por 
direito 
à terra, 
ao meio 
ambiente 
e ao 
território

No Brasil, a violência praticada contra 
camponeses e camponesas que buscam 
o direito à terra e ao território assume 
múltiplas facetas. A Comissão Pastoral da 
Terra (CPT), entidade que realiza levan-
tamento em âmbito nacional sobre os 
conflitos no campo no Brasil, possui uma 
metodologia de documentação e regis-
tro que confere visibilidade a estas mais 
variadas situações de ataques e violências 
sofridas pelas famílias camponesas que 
se encontram na luta em defesa da terra, 
do território e do meio ambiente5. 

5/ O levantamento realizado pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno, da CPT, é mais amplo e 
envolve também registros de ações de resistência das mais variadas categorias camponesas, como ocupações, 
manifestações, retomadas, por exemplo. Contudo, para fins de recorte temático, utilizaremos nesta pesquisa 
os itens que dizem respeito à violência sofrida por este público. 

De acordo com a metodologia do Centro 
de documentação Dom Tomás Balduíno, 
da CPT, os tipos de violências praticadas 
contra as mais variadas categorias cam-
ponesas existentes no País se manifestam 
da seguinte forma: 

Em Conflitos pela terra: 

Ameaça de despejo: Trata-se da possi-
bilidade iminente da execução de uma 
ordem judicial, efetuada, por tanto, pelo 
poder público, com fins de retirar uma 
família ou uma comunidade do local que 
reivindicam para fins de reforma agrária, 
ou até mesmo do local onde detém a pos-
se, mas não o título de propriedade. 

Ameaça de expulsão: Protagonizada pelo 
poder privado, as ameaças de expulsão 
são feitas por meio de milícia armada 
privada e capangas. Vêm associadas a 
outras estratégias de violência, como a 
perseguição, intimidação e agressões de 
toda sorte. A ação representa uma expul-
são não concretizada que amedronta as 
famílias a permanecerem reivindicando 
seus direitos.

Despejo: medida processual pela qual o 
proprietário de um imóvel pode retirar, 
por meio da justiça, a família camponesa 
da terra. No país, os despejos geralmente 
são efetuados contra famílias de trabal-
hadores rurais sem-terra que ocupam 
um imóvel improdutivo para reivindicar a 
execução da política de Reforma Agrária, 
por meio de sua desapropriação. Outra 
situação comum envolve despejos execu-
tados contra famílias de posseiros e co-
munidades tradicionais. Estes últimos são 
caracterizados por construírem laços de 
vida, produção e convivência com a terra 
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que vivem há várias décadas. A despeito 
de não possuírem o título da proprie-
dade, têm amplo direito sobre as terras 
que estão sob sua posse, nelas vivendo e 
produzindo.

Expulsão: Ato de retirar da terra à força 
seus ocupantes, sem ordem judicial. A 
ação de expulsão é feita por fazendeiros, 
empresários, grileiros ou outras cate-
gorias de proprietários que, por conta 
própria, retiram as famílias à força da te-
rra, por meio da ação de milícias armadas 
privadas, e até mesmo com a colaboração 
ilegal da própria polícia. 

Destruição de casas / Destruição de 
pertences / Destruição de lavouras / 
Contaminação de lavouras: Frequen-
temente, todas as ações descritas acima 
vêm acompanhadas de um elevado grau 
de violência. A destruição de casas, de 
pertences, de lavouras, bem como sua 
contaminação, são alguns dos componen-
tes de violência utilizados seja pelo poder 
privado, seja pelo poder público, contra 
famílias e comunidades camponesas que 
buscam o direito à terra e ao território. 
Em muitas situações de despejo registra-
das no país, não há sequer o cuidado para 
retirar os móveis de dentro das casas, 
restando nítida configuração ao crime 
de dano qualificado previsto no art. 163, 
parágrafo único, incisos I, II e IV do Código 
Penal Brasileiro. Em outras situações, há 
queima da casa e dos pertences e des-
truição e contaminação das lavouras com 
agrotóxicos. Na perspectiva da legislação 
brasileira, se fossem apuradas de modo 
responsável, essas práticas poderiam 
ser enquadradas em crimes previstos no 
Código Penal do país. 

Em Conflitos pela água:

Impedimento ao acesso a bens natu-
rais, no caso das comunidades extrati-
vistas /Impedimento ao acesso à água 
e ameaça de impedimento/ Poluição 
ou contaminação das fontes de água 
das quais depende uma comunidade: 
São situações de violência que expres-
sam: a apropriação privada dos recursos 
hídricos; a cobrança do uso da água no 
campo; a construção de barragens que 
não observam os direitos das comu-
nidades impactadas; a contaminação 
das fontes de água com agrotóxicos e a 
poluição proveniente da atividade indus-
trial que prejudicam a saúde das comu-
nidades e, muitas vezes, inviabilizam a 
permanência dessas em seus territórios 
atingidos. Este tipo de violência contra o 
meio ambiente e contra as populações e 
comunidades tradicionais está relaciona-
da ao aumento da apropriação dos bens 
naturais de modo geral, e da água de 
modo particular, por parte de grandes 
empresas do agrohidronegócio, de pro-
dução de commodities, da mineração, 
entre outros. 

Violência contra a pessoa:  

Assassinato: O ápice da violência sofri-
da pelo camponês ou camponesa, que 
é a sua eliminação física. No Brasil, os 
assassinatos no campo ora expressam 
uma seletividade - atingindo especial-
mente as lideranças camponesas e/ou 
aqueles e aquelas que auxiliam as lutas 
territoriais e ambientais das comuni-
dades -, ora expressam uma generali-
zação da violência, com a ocorrência de 
chacinas e massacres, que atingem de 
modo mais amplo e arrasador diversos 
membros da comunidade em luta por 
direitos. 
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Morte em decorrência de conflitos no 
campo: tipos de mortes provocadas ou 
consequências da situação de conflito, tais 
como aborto, omissão de socorro, aciden-
te, inanição ou suicídio.

Tentativa de assassinato: Quando o 
homicídio de um camponês ou campone-
sa não ocorre por circunstâncias alheias à 
vontade do agente que atuou para a sua 
execução. 

Ameaça de morte: No código penal brasi-
leiro, o crime de ameaça é definido no seu 
artigo 147, “ameaçar alguém, por palavra, 
escrito, ou gesto, ou qualquer outro meio 
simbólico, de causar-lhe mal injusto e gra-
ve”. A ameaça pode resultar na pena de 
detenção, de um a seis meses, ou multa, 
mas essa condenação é raramente aplica-
da.

Perseguição e intimidação: Geralmente 
efetuadas pelo poder privado, através de 
milícias armadas e de seus funcionários, 
mas também há registros de perseguição 
e intimidação de camponês e campo-
nesas protagonizadas por membros de 
instituição policial. É o emprego de táticas 
de acossamento que podem ocasionar 
danos à integridade psicológica e emo-
cional, além da restrição à liberdade de 
ir e vir e da lesão à reputação. Trata-se, 
desta forma, de um tipo de agressão que, 
a despeito de não poderem ser traduzida 
em evidências materiais, impactam sobre-
maneira a vida da vítima, de sua família e 
de toda a comunidade. 

Agressão física: As agressões físicas 
podem ocorrer de modo associado à 
perseguição e à intimidação e geralmente 
são antecedidas de agressões verbais e 
morais. Configura-se crime e, de acordo 
com a lei 2.848 de 1940, quem o pratica 
está sujeito à detenção de três meses a 

6/  Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9455.htm. Acesso em 01 de maio de 2019.

um ano. Significa a ofensa à integridade 
corporal ou a saúde do camponês ou da 
camponesa que o sofre por atuar na defe-
sa de seus direitos.

Sequestro/ Cárcere privado: Essas ações 
são consideradas crimes, ferem a liber-
dade pessoal e estão tipificados no artigo 
148 do Código penal brasileiro. Geralmen-
te são estratégias utilizadas pelo poder 
privado em casos de disputa por terra ou 
território, mas também existem situações 
em que o próprio poder público, através 
da polícia, atua neste sentido para ame-
drontá-los, muitas vezes em consonância 
com os proprietários de terra. Há casos, 
por exemplo, em que camponeses são 
mantidos por horas dentro de viaturas po-
liciais sem nenhuma justificativa aparente. 
Tortura: De acordo com a lei n° 9.455 de 
1997, constitui um crime de tortura “cons-
tranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimen-
to físico ou mental, a) com o fim de obter 
informação, declaração ou confissão 
da vítima ou de terceira pessoa; b) para 
provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa; c) em razão de discriminação 
racial ou religiosa. Submeter alguém, sob 
sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violência ou grave ameaça, 
a intenso sofrimento físico ou mental, 
como forma de aplicar castigo pessoal ou 
medida de caráter preventivo.”6 Trata-se 
de um delito imprescritível, inafiançável, 
não sujeito a graça e anistia, como dispõe 
o Artigo 5º inciso XLIII da Constituição 
Federal.

Prisão, detenção ou ameaça de prisão: 
Efetivadas pelo poder público, as prisões, 
detenções ou ameaças de prisão geral-
mente ocorrem após as ações de resistên-
cia de camponeses que lutam pela terra e 
pelo território. Na maioria das situações, 
estas ações ocorrem de maneira arbi-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9455.htm


17

Série “Situação de defensoras e defensores da terra e do medio ambiente”

trária, como um instrumento de criminali-
zação da luta em busca de direitos. Estas 
prisões, por tanto, configuram o cercea-
mento do direito de ir e vir, havendo, 
portanto, nítida afronta ao direito huma-
no à liberdade e ao ordenamento jurídico 
brasileiro.

Em Conflitos trabalhistas:

Trabalho análogo ao escravo: Segundo 
o artigo 149, do Código Penal Brasileiro, 
atualizado pela Lei nº 10.803, de 11 de 
dezembro de 2003, o trabalho análogo 
ao escravo é caracterizado por “submeter 
alguém a trabalhos forçados ou a jornada 
exaustiva, ou por sujeitá-lo a condições 
degradantes de trabalho, ou quando se 
restringe, por qualquer meio, sua loco-
moção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto, ou quando se 
cerceia o uso de qualquer meio de trans-
porte por parte do trabalhador, com o fim 
de retê-lo no local de trabalho ou quando 
se mantém vigilância ostensiva no local de 
trabalho ou se apodera de documentos 
ou objetos pessoais do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho”.7

Superexploração do trabalho: Geral-
mente, estes casos estão ligados a pre-
cárias condições de trabalho e moradia 
no campo brasileiro, segundo a CPT. 
Além disso, dizem respeito também às 
ocorrências em que as horas de trabalho 
não pagas excedem as horas de trabalho 
contratadas. 

As principais violências cometidas contra 
quem luta pela terra, pelo meio ambiente 

7/ Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-
dezembro-de-1940. Acesso em 05 de maio de 2019.

e pelo território no Brasil, são as ameaças 
e tentativas de despejos, os despejos, as 
prisões, as ameaças e tentativas de expul-
sões, as expulsões, as tentativas de assas-
sinatos e os assassinatos. Essas ações de 
violência são praticadas por duas catego-
rias sociais: o poder do Estado e o poder 
privado. As prisões lideram o número de 
ações, seguido dos despejos. Vale salien-
tar que tanto as prisões como os despejos 
são ações do poder do Estado. As prisões, 
como os despejos, são precedidas de 
uma ação judicial que o poder executivo, 
através da polícia militar dos Estados, 
executa. Ou seja, o Estado brasileiro é 
protagonista nos conflitos por terra e por 
território, criminalizando homens e mul-
heres que defendem o direito ao acesso 
à terra e ao território no Brasil. Longe de 
cumprir o papel mediador, o Estado brasi-
leiro é parte dos conflitos.

Quando olhamos para a ação do poder 
privado, percebemos que a ameaça e a 
tentativa de expulsão e os assassinatos 
são suas principais ações. O que se veri-
fica aqui é que, quando o poder privado 
atenta contra a terra e o território cam-
ponês, ou por ele reivindicado (ameaça/
tentativa de expulsão) e não consegue 
tirá-los da terra, o caminho que o poder 
privado encontra é do aniquilamento 
físico das pessoas. O poder privado no 
Brasil muitas vezes não remete para o 
Estado o conflito e procura “resolver” de 
sua forma o conflito fazendo “justiça” com 
as próprias mãos. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Ameaça/Tentativa de despejo 1732

Despejo 3107

Prisão 4010

Ameaça/Tentativa de Expulsão 2974

Expulsão 933

Tentativa de Assassinato 1685

Assassinato 1413

Ameaça/Tentativa de despejo Despejo Prisão Ameaça/Tentativa de Expulsão Expulsão

Principais Ações de Violência Contra quem Luta pela Terra e pelo Território 
Brasil 1985 - 2017

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT

5

Observación sobre el gráfico: faltan las 
tildes en el nombre del CEDOC (Tomás 
Balduíno) y n prisão y expulsão, así como 
la ce cedilha em ameaça.

Diferentemente de outras fontes de 
informação e pesquisas, os dados cole-
tados pela Pastoral demonstram que os 
ataques e as violências no campo não se 
restringem a lideranças ou camponeses e 
camponesas diretamente ameaçados de 
morte ou assassinados. É preciso recon-
hecer que toda a comunidade está inse-
rida em contexto de violação de direitos 
humanos e sofrem episódios de violência 
que impactam a todos os seus membros.

Ao reconhecer essa violên-
cia ampla e generalizada, 
revelam-se as complexas 
teias e estratégias postas 
em prática, ora pelo poder 

privado, ora pelo próprio Es-
tado brasileiro, para inviabi-
lizar a existência de povos e co-
munidades que buscam o direito à terra e 
ao território, e que ao fazê-lo, questionam 
e denunciam as estruturas de poder que 
geram desigualdades e injustiças. 

Ao falar em inviabilização da existência de 
povos e comunidades tradicionais defen-
sores de direitos, reconhecemos que há 
nela ao menos duas dimensões: 1) há a 
dimensão da busca pela eliminação física 
desses povos, 2) há, inclusive, a dimensão 
da eliminação das identidades campo-
nesas, na medida em que o exercício da 
violência, para fins de retirada destes da 
terra e do território ao qual pertencem, 
representa um bloqueio aos processos de 
produção e reprodução da vida campone-
sa e, também, uma destruição dos modos 
de conhecimento, saberes, práticas, cultu-
ra e tradições desses povos. 



19

Série “Situação de defensoras e defensores da terra e do medio ambiente”

6.
Categorias 
sociais que 
praticam 
a violência 
contra 
quem luta 
pelo direito 
à terra, 
ao meio 
ambiente 
e ao 
território

Os conflitos por terra, e a violência de-
corrente destes, demonstram as contra-
dições em estado prático entre classes 
sociais e grupos antagônicos no campo. 
De um lado, as vítimas da violência - os 
grupos sociais que lutam pelo direito à 
terra e ao território - são plurais, repre-
sentando diversas categoriais sociais. Do 
outro lado, os protagonistas da violência 
no campo podem ser agrupados em duas 
categorias: o poder privado e o poder 
público.

Poder privado - No que diz respeito ao 
poder privado, observa-se a incidência 
histórica de práticas violentas protago-
nizadas pelas classes proprietárias, com 
destaque para fazendeiros, empresários, 
grileiros, mineradoras e empresas hidrelé-
tricas. Geralmente, a estas categorias so-
ciais são atribuídas ações como ameaças 
de expulsão, expulsão, perseguições, 
intimidações, assassinatos, destruição de 
casas, pertences e lavouras, tentativas de 
assassinato, ameaças de morte e impedi-
mento ao acesso a bens naturais, como a 
água, entre outros. 

Os registros dos conflitos no campo rea-
lizados pela CPT, de 1985 até 2017, apon-
tam que 4.041 localidades no país foram 
alvos de conflitos no campo, com incidên-
cia de violência provocada por setores do 
poder privado. Em outras palavras, a cada 
três dias, uma comunidade ou grupo so-
cial sofreu algum tipo de violência provo-
cada pelo setor privado.

Entre os anos 2015 e 2018, 
dessas categoriais sociais 
do poder privado que mais 
protagonizaram ações de 
violência contra campone-
ses e camponesas, aponta-
mos: fazendeiros (45%), em-
presários, (23,9%), seguidos 
pelos grileiros (15%), minera-
doras (7,6%) e madeireiros 
(7,6%). 

Contudo, é possível observar, em 2018, 
um aumento exponencial das minerado-
ras como responsáveis por praticar epi-
sódios de violência no campo, conforme 
tabela abaixo:  
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Ocorrências de episódios de violência no campo provocado por categorias so-
ciais do setor privado – 2018

Centro - Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

Empresário 7 161 95 20 8 23.9%

Fazendeiro 44 142 108 26 8 30.1%

Grileiro 08 31 48 5 8.4%

Madeireiro 4 12 41 5.2%

Mineradora 62 39 88 17.4%

Outros 1 2 28 1 3%

8/  Estes dados estão compilados na tese de Doutorado: Silva Junior. José Plácido. Quando os invisibilizados 
falam: Lutas territoriais, violência institucionalizada e feita pelas mãos do poder privado nos conflitos por terra 
Brasil [1985 - 2017].  Niterói, RJ. 2019.

A distribuição geográfica da violência dos 
setores privados nas regiões geoeconômi-
cas brasileiras, nesses 33 anos de pesqui-
sa, se dá da seguinte maneira8:
- Amazônia: 49,47% dos episódios de 
violência do poder privado;
- Nordeste: 22,60% dos episódios de 
violência do poder privado;
- Centro-Sul: 27,93% dos episódios de 
violência do poder privado.

Amazônia 49,47

Centro-Sul 27,93

Nordeste 22,60

Amazônia Centro-Sul Nordeste

Ações de Violência do Poder Privado  
por Região Geoeconômica

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT

7

Tal violência se relaciona com o movi-
mento de expansão de suas atividades, a 
exemplo do agrohidronegócio e da mine-

ração, havendo uma relação direta entre o 
aumento de sua expansão e produtivida-
de e o aumento de suas ações de violên-
cia no campo brasileiro. Os dados acima 
demonstram ademais que as violências 
ocorrem tanto em áreas já consolidadas 
desses setores, como o Centro-sul e em 
algumas localidades do Nordeste, mas 
destaca-se principalmente em áreas de 
sua expansão, como a região geoeconô-
mica da Amazônia, que sozinha é alvo de 
cerca de 50% dos episódios de violência 
praticada por setores privados. 

Desta feita, 

não se trata apenas 
de manter a grande 
propriedade em regiões 
consolidadas do 
agronegócio. A violência 
do poder privado está, 
majoritariamente, no seu 
processo de expansão e no 
processo de apropriação de 
terra a partir da grilagem. 
Para se expandir, o poder 
privado atropela quem 
estiver pela frente, seja 
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comunidades camponesas, 
seja povos originários que 
não se enquadrem à lógica 
de acumulação capitalista 
imposta pelas empresas” 
(SILVA JUNIOR, 2019, p.162)

Os fatos demonstram haver um modus 
operandi violento e próprio desses seto-
res em suas relações com povos e co-
munidades que vivem em locais por eles 
disputados. E essa persistência da violên-
cia exercida pelo poder privado contra 
camponeses e camponesas que lutam 
pelo direito à terra e ao território demons-
tra também que não há, no país, uma 
atuação categórica para coibi-la.

Poder público - No que diz respeito ao 
poder público, observa-se a incidência de 
violência praticada através do poder do 
Estado, em seus diferentes níveis (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário), “seja pelo 
judiciário, por meio de ações de despejo 
e prisões, por exemplo, seja por negligên-
cia no cumprimento de suas obrigações 
legais, quase sempre em conivência com 
o poder privado”9. Além do despejo e 
prisões, ao poder público podem estar as-
sociadas outras violências como ameaça 
de despejo, detenções, destruição de 
casas, pertences e lavouras, agressão físi-
ca, assassinato, tentativa de assassinato, 
entre outras situações.

Os registros dos conflitos no campo reali-
zados pela CPT, de 1985 a 2017, apontam 
que 5.288 localidades no país foram alvos 
de conflitos no campo, com incidência de 
violência provocada pelo Estado brasilei-
ro, por meio de suas instituições. Ocorre 
em média um episódio de violência no

9/ PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter; CUIN, Danilo Pereira; LADEIRA, Júlia Nascimento; SILVA, Marlon Nunes; 
ROCHA LEÃO, Pedro Catanzaro da. Terra em transe: geografia da expropriação e da r-existência no campo bra-
sileiro 2018.  In: Conflitos no Campo Brasil 2018, CPT.

campo provocado pelo estado brasileiro a 
cada dois dias. 

Essas situações de violência, contra cam-
poneses e camponesas em luta pela terra 
e pelo território, realizadas pelo poder 
público constituem a face colonial mais vi-
sível do Estado, que visa coibir o processo 
de democratização das terras e “limpar” 
as múltiplas identidades camponesas do 
campo brasileiro, abrindo espaço para a 
expansão de grandes empreendimentos e 
empresas privadas.

A distribuição geográfica da violência do 
Estado nas regiões geoeconômicas brasi-
leiras, nesses 33 anos de registro da CPT, 
se dá da seguinte maneira:

 - Amazônia: 40,06% dos episódios de 
violência do Estado;

 - Centro-Sul: 36,33% dos episódios de 
violência do Estado;

 - Nordeste: 23,61% dos episódios de 
violência do Estado.

Amazônia 40,06

Centro-Sul 36,33

Nordeste 23,61

Amazônia Centro-Sul Nordeste

Ações de Violência do Poder do Estado  
por Região Geoeconômica 

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT

9
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A participação do Estado brasileiro como 
protagonista de ações de violência, em 
termos comparativos, é mais elevada 
que a dos setores privados no período 
que se compreende entre 1985 a 2017. As 
famílias camponesas que buscam direitos 
territoriais e o direito à terra enfrentam, 
com isso, situações de conflitos, tensões e 
ameaças com a classe dos proprietários, 
que possuem interesses antagônicos aos 
seus, mas também com o poder público. 
Com relação a este último, vê-se desloca-
do o seu papel de mediação dos conflitos 
agrários e de operador de medidas reso-
lutivas para ser, ele mesmo, o agente que 
constrange, inibe e reprime a busca por 
direitos, agindo em conformidade com os 
interesses dos setores privados.

O Estado atua no sentido 
de impedir a reprodução 
social do campesinato com 
suas ações de despejos, 
prisões, tentativas e 
ameaças de despejos, 
evitando, assim, que uma 
fração do campesinato 
expropriado de suas terras 
e de seus territórios tenha 
a possibilidade de se 
reinventar, e, portanto, de 
se reproduzir socialmente, 
através das ocupações de 
terra e dos acampamentos 
e retomadas. Com suas 
ações, o Estado busca 
retirar os camponeses, 
camponesas e povos 
originários de suas terras e 
de seus territórios quando 

não reconhece os povos 
como portadores de uma 
ancestralidade e de uma 
territorialidade própria 
de determinados grupos 
sociais do campo que lhes 
dão direitos ao território. 
Retira também quando 
buscam no direito positivo 
da legislação brasileira a 
negação do direito da posse 
privilegiando a propriedade 
privada capitalista, mesmo 
que essa estejam sob 
pilares questionáveis 
no que diz respeito ao 
processo de aquisição, ou 
seja, terras griladas. (SILVA 
JUNIOR, 2019, p.181)

Além desta característica, é possível veri-
ficar ainda a conexão que o estado brasi-
leiro estabelece com o poder privado nos 
conflitos agrários. Diversas ocorrências, 
registradas pelo Centro de Documentação 
Dom Tomás Balduíno, apontam que em 
muitas ações de violência praticadas por 
capangas ou por milícia armada, há tam-
bém participação de policiais/agentes de 
segurança do estado. Do mesmo modo, 
muitos despejos, efetuado pelo poder pú-
blico, contam com a presença ou a “ajuda” 
de funcionários vinculados aos setores 
privados. Estes são apenas alguns exem-
plos recorrentes que revelam, no cotidia-
no dos conflitos agrários, uma atuação 
articulada entre ambos e que coloca em 
perigo a vida de grupos e comunidades 
que lutam pela terra e pelo território.
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7. Mulheres 
como  
alvo da 
violência

12 de agosto de 1983. Data de episódio 
que deixou profundas marcas na luta pela 
terra no país: o assassinato da trabalha-
dora rural e sindicalista Margarida Maria 
Alves, ocorrido no município de Alagoa 
Grande, Paraíba, Nordeste brasileiro. Pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais, várias vezes 
reeleita, Margarida lutava pelos direitos 
dos trabalhadores rurais assalariados e 
pela reforma agrária, quando foi brutal-
mente assassinada, vítima de uma trama 
de grandes latifundiários aos quais de-
nunciava.

12 de fevereiro de 2005. Data de mais 
um episódio sangrento cujas feridas não 
cicatrizam. A irmã missionária Norte Ame-
ricana, Dorothy Mae Stang, 73 anos, foi 
assassinada na zona rural do município de 
Anapu, Pará, norte do Brasil, por contribuir 
com a luta de famílias sem-terra na conso-
lidação de assentamentos em áreas dispu-
tadas por madeireiros e latifundiários.

Margarida e Dorothy: duas mulheres cuja 
última experiência foi sentir na própria 
pele o peso da violência do latifúndio 
e da conivência do Estado. Juntam-se a 
estas, diversas outras mulheres campo-
nesas que igualmente foram vitimadas 

por defenderem direitos, por lutarem 
pela terra e pelo território, além de ou-
tras milhares que sofreram algum tipo de 
violação por sua condição de ser mulher/
militante. 

Nos últimos dez anos, no país, 38 mul-
heres foram assassinadas em conflitos 
agrários, 80 camponesas sofreram tenta-
tivas de assassinato e 406 foram ameaça-
das de morte. Também nesse período, 111 
mulheres foram presas, 410 detidas e 37 
foram estupradas em conflitos agrários. 
Além dessas, houve registro de 75 mulhe-
res que sofreram agressão e 94 casos de 
mulheres vítimas de intimidação.

Segundo levantamento do Centro de 
Documentação Dom Tomás Balduíno, da 
CPT, em 2018, o número de mulheres que 
sofreram algum tipo de violência direta foi 
o mais alto desde 2008, totalizando 482 
casos, o que representa um aumento de 
377% em relação ao ano de 2017. Abar-
cam-se aqui os registros de tentativas de 
assassinato, ameaças de morte, prisão, 
tortura, detenção, entre outras manifes-
tações de violência física sofrida em deco-
rrência de conflitos agrários. 

Contudo, o número total de mulheres 
vitimadas pelas várias formas de violência 
no campo é muito maior. Isso porque as 
camponesas estão na linha de frente 
defendendo a comunidade, a família e 
o território em situações de expulsões, 
perseguições e despejos, por exemplo. 
“Pode-se dizer com certeza que é sobre as 
mulheres que recai a carga mais pesada 
dessas ações, pois elas ao verem destruí-
do o local de sua habitação e trabalho 
carregam consigo a dor e a angústia das 
crianças que estão sob sua responsabili-
dade.” (BASTER, 2019)
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Em muitas situações, as mulheres são 
peças-chave para fortalecer a resis-
tência comunitária e a luta por direi-
tos. Um exemplo emblemático e recente 
pode ser visto no distrito de São João 
da Barra, no Norte do estado do Rio de 
Janeiro. Ali, uma mulher tornou-se símbo-
lo de resistência contra um dos maiores 
empreendimentos do estado, o Porto do 
Açu, que iniciou suas atividades em 2014. 
Toda a população da região teve suas 
terras desapropriadas para a instalação 
do empreendimento, por volta de 2009. 
A trabalhadora Noêmia Magalhães, no 
entanto, não desistiu de lutar por suas 
terras e permaneceu na área. Por sua luta 
para permanecer no seu local de morada 
e trabalho, Noêmia passou a enfrentar 
uma batalha judicial e também uma série 
de intimidações, pressões e ameaças para 
deixar de ser uma pedra no caminho do 
Porto. Apesar de ter perdido o seu sítio 
para o empreendimento, Noêmia não se 
deu por vencida e vem colaborando para 
fortalecer a luta coletiva dos pequenos 
proprietários impactados pelo porto de 
Açu para reaverem seus sítios. Atual-
mente, Noêmia é membro da Associação 
dos Proprietários Rurais e de Imóveis do 
Município de São João da Barra (Asprim) 
e segue, junto com as demais famílias, 
lutando para retornar à área.

Mulheres duplamente impactadas - 
Ressalta-se que, neste contexto de vulne-
rabilidade social e de negação de direitos, 
as mulheres são duplamente impactadas, 
visto que além de sofrerem os impactos 
que atingem a comunidade que luta por 
direitos - da qual fazem parte - a elas tam-
bém é reservada a violência de gênero.  

No Brasil, as mulheres do 
campo enfrentam mais 
restrições do que os homens 

no acesso à terra, água, 
sementes, tecnologias, 
créditos e assistência 
técnica. Elas também são 
discriminadas no mercado 
de trabalhos rurais e são 
as responsáveis pela maior 
parte do trabalho não 
remunerado, já que ficam 
também à frente dos 
cuidados de suas casas, 
dos filhos e dos afazeres 
domésticos. Além de 
serem as maiores vítimas 
de violência e exploração 
sexual em decorrência da 
instalação de  projetos de 
desenvolvimento. E há uma 
tendência do aumento da 
violência contra as mulheres 
no campo, em especial 
por causa de conflitos 
pela terra, água e por 
defenderem territórios 
indígenas, quilombolas e 
outros (BASTER, 2019, p.82)

As violências sofridas pelas mulheres 
camponesas nos conflitos agrários têm 
tido cada vez mais notoriedade no país. As 
lutas políticas travadas por essas mulhe-
res ao longo de décadas foi o que tornou 
vários desses fenômenos de violência di-
zíveis e visíveis. Contudo, o caminho ainda 
é longo e com possibilidades iminentes de 
retrocessos, uma vez que há no país um 
ascenso do pensamento conservador ul-
traliberal corporificado no novo presiden-
te da república, Jair Bolsonaro. Ademais, 
muitas manifestações de violência sofri-
das pelas mulheres camponesas em luta 
por direitos ainda não são mensuráveis, 
porque até o momento não são percebi-
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das como tal dentro de um sistema social 
patriarcal. 

Para Hilberlândia Andrade, da Comissão 
Pastoral da Terra no Rio Grande do Norte, 
até mesmo quando não são as vítimas 
diretas da violência no campo, as mulheres 
são fortemente impactadas por ela. Em 
muitos casos, as mulheres perdem seus 
companheiros, que foram assassinados 
em conflitos agrários, e sofrem para sus-
tentar os filhos sozinhas. Sofrem com a 
possibilidade de verem seus filhos ameaça-
dos de morte e muitas sentem medo de 
seguir na luta, além de ter que dar conta 
de todo o serviço doméstico e de sofre-
rem assédios e preconceitos da sociedade. 
São muitos traumas que essas mulheres 
enfrentam e que não são visibilizados ou 
cuidados. É uma carga muito pesada”. 

A superação dessa realidade de medo 
e violência passa pela construção de 
processos de organização e articulação 
entre toda a comunidade, mas também 
entre as mulheres camponesas, especi-
ficamente. A formação e a escuta, feitas 
por meio de uma coletividade organiza-
da e articulada, seguem sendo uma das 
principais armas que as mulheres cam-
ponesas têm para reforçar a consciência 
de que vivem uma realidade de dupla 
opressão. Por isso, em muitas comuni-
dades rurais no país assistimos à emer-
gência de organização de mulheres que 
nascem com o intuito de romper com o 
ciclo da violência e fortalecer a identidade 
de mulher que luta ativamente pela supe-
ração das injustiças sociais e das desigual-
dades ao lado de toda a comunidade.
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8. 
Recomen-
dações:

No âmbito das causas 
da violência: 

Deve o Estado brasileiro fazer cumprir a 
Constituição Federal de 1988, efetivando 
uma ampla política de Reforma Agrária, a 
fim de alterar a condição de concentração 
de terras no país, causa da violência e dos 
conflitos no campo;

Deve o Estado brasileiro fazer cumprir 
a Constituição Federal de 1988 e a Con-
venção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), garantindo o direito dos 
povos tradicionais, indígenas e quilombo-
las, retomando o mais rápido possível os 
procedimentos de demarcação e titulação 
de seus territórios;

Que o Estado brasileiro garanta a ampla 
implementação de políticas públicas e a 
efetivação de direitos fundamentais à vida 
(como acesso à água, energia, transporte, 
estrada, escolas/educação do campo, mo-
radia, por exemplo) para as comunidades 
camponesas do Brasil, conforme prevê o 
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988; 

Deve o Estado brasileiro atuar para erra-
dicar a pobreza, promover políticas que 
visem a eliminação das desigualdades 
sociais e do desemprego; 

Que o Estado brasileiro volte a ser favo-
rável às políticas de promoção e proteção 
aos direitos humanos, entendendo como 
legitimas e de direito as ações organiza-
das por grupos, coletivos e movimentos 
sociais que buscam a efetivação de seus 
direitos; 

Devem o estado brasileiro e a iniciativa 
privada respeitar o poder de decisão de 
povos e comunidades tradicionais refe-
rente à instalação, ou não, de quaisquer 
empreendimentos em seus territórios;

Que a legislação brasileira que garante 
os direitos territoriais de povos indígenas 
e quilombolas seja estendida a fim de 
abranger os mais variados tipos de povos 
ou comunidades tradicionais existentes 
no país, levando em consideração suas 
especificidades;

Que a natureza e os bens naturais sejam 
compreendidos como portadores de dire-
itos e como um sistema vivo e complexo 
fundamental à existência das vidas no 
planeta;

Água e Terra, bens da natureza e neces-
sárias à vida, devem ser acessíveis a todas 
as formas de vida; 

No âmbito das medidas de 
atenção à situação de violência 
e proteção a quem defende 
a terra e o meio ambiente: 

Deve o Estado brasileiro fazer valer o 
Decreto nº. 6.044, de 12 de fevereiro de 
2007, e que as ações da Política Nacional 
de Proteção aos Defensores e Defensoras 
dos Direitos Humanos sigam os princípios 
e diretrizes previstos no Decreto;

No âmbito do Estado brasileiro, imple-
mentar imediatamente o Plano Nacional 
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de Proteção aos Defensores e Defensora, 
conforme prevê o Decreto n°6.044, de 12 
de fevereiro de 2007;

Que os ministérios brasileiros atuem 
de forma integrada com o Programa de 
Proteção aos Defensores e Defensoras 
de Direitos Humanos, para que possam 
tomar medidas cabíveis e necessárias nos 
casos em que há demandas relacionadas 
com as áreas de suas responsabilidades;

Que o Estado brasileiro revogue a lei anti-
terrorista; 

Que o Estado brasileiro revogue o decreto 
que flexibiliza o porte de arma no Brasil; 

Reforçar/efetivar treinamento especiali-
zado em direitos humanos para as forças 
policiais que fazem a proteção ostensiva 
aos homens e mulheres ameaçados e 
inseridos no Programa de Proteção a De-
fensores e Defensoras. Reforçar/efetivar 
treinamento especializado e obrigatório 
sobre direitos humanos também para as 
instituições policiais de modo geral, a fim 
de prevenir abusos por parte de agentes 
responsáveis pela aplicação da lei;

Que sejam nacionalizadas as iniciativas 
de proteção a quem defende a terra, o 
território e o meio ambiente, como o 
Programa de Proteção a Defensores e De-
fensoras; fortalecer o funcionamento do 
Programa nos estados onde já existe;

Que a Ouvidoria Agrária Nacional ope-

re de modo autônomo e com estrutura 
fortalecida, cumprindo com sua missão e 
atuando para efetivar a Reforma Agrária, 
prevista na Constituição brasileira. 

Deve o Estado brasileiro fazer cumprir a 
realização de espaços de escutas e consul-
tas às comunidades camponesas e povos 
tradicionais em situação de violação de 
direitos e conflitos agrários, bem como 
estruturas de monitoramento destes con-
flitos e violências.

No âmbito da aplicação da 
justiça e contra a impunidade:

Que o Estado brasileiro cumpra com o 
seu dever legal e constitucional de fazer 
justiça, de coibir e de punir os crimes co-
metidos contra comunidades camponesas 
e povos tradicionais vítimas de violência 
no campo;

Deve o Estado brasileiro assegurar que 
atos de violência praticados por agentes 
da força de segurança sejam rigorosa-
mente investigados e punidos, como for-
ma de prevenir novas violências por parte 
do Estado;

Deve o Estado brasileiro, através de seus 
órgãos ambientais, do Ministério Público, 
e quem mais couber, fiscalizar e punir os 
danos ao meio ambiente ocasionados 
por empresas públicas ou privadas, cuja 
atuação degrada o meio ambiente e pro-
voca conflitos socioambientais;
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