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Introdução
Nos últimos 20 anos, após décadas de graves violações de direitos humanos, onde a regra era a total negação do estado de direito e da democracia, a
expectativa era de que o Brasil deixasse de se destacar no cenário internacional,
como um dos países onde mais se praticavam violência contra defensores/as de
direitos humanos.
Infelizmente, esta esperança não se confirmou, pois os assassinatos seletivos, as perseguições políticas, as ameaças, as infâmias, continuaram a
vitimar homens e mulheres pelo País afora, em todas as regiões e estados
brasileiros.
O Pará, historicamente, é um dos Estados onde estas violações atingiram
tristes recordes, o que motivou organizações não governamentais, movimentos
sociais e algumas instituições públicas nacionais e internacionais, a buscarem
novas formas de garantir a integridade física e a vida de dezenas de defensores/
as de direitos humanos, cujos nomes constavam em listas de pessoas marcadas
para morrer.
De fato, mesmo diante de tragédias anunciadas, perdemos, em emboscadas e atentados, muitas pessoas queridas. Essa rotina de violações e a brutalidade com que são praticadas nos chocam e surpreende a qualquer observador,
que olhe de fora nossa realidade, como a Relatora da ONU sobre a situação de
defensores/as de direitos humanos, Hina Jilani, que visitou o Brasil no ano de
2005.
Para enfrentar esta realidade, foi criado o Programa Nacional de Proteção
aos defensores dos direitos humanos no ano de 2004, em consonância com a
declaração da ONU de 1988, sobre os direitos e responsabilidade dos indivíduos, grupos e órgãos da sociedade para promover e proteger os direitos e liberdades individuais universalmente reconhecidos.
Neste mesmo compasso, em 2005, foi criado no Pará, o Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que apontou como
uma das primeiras necessidades a de fazer um diagnóstico sobre a situação
dos/as defensores/as ameaçados/as. Também foi criada uma coordenação estadual com participação da sociedade civil e instituições governamentais, que
tem a responsabilidade de propor, aprovar e recomendar a adoção de ações de
proteção a DDH’s no Pará. Compõem esta coordenação a Defensoria Pública, a
Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a SEGUP, a SEJU-DH, o TJE, o
Ministério Público Estadual e Federal, a Câmara da Política Setorial de Defesa
Social, a OAB-PA, o CEDENPA, a SDDH, a CPT, a FETAGRI e o CEDECAEMAUS. Hoje, existe a necessidade da ampliação desta Coordenação com a
inclusão de outras instituições como o ITERPA, o IBAMA e o INCRA, que, con-
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forme será demonstrado no decorrer deste trabalho, são fundamentais para a
resolução de diversos problemas enfrentados pelos/as DDH’s.
Para cumprir o desafio de diagnosticar tal conjuntura, foi celebrado um
convênio entre a Defensoria Pública do Estado, que coordena o Programa a nível estadual, e o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará – CEDENPA, entidade sem fins lucrativos, que luta pelos direitos humanos da população negra e
contra qualquer forma de discriminação ou preconceito. Essa entidade, por sua
vez, contratou uma equipe técnica formada por um advogado, uma assistente
social e uma psicóloga.
Em maio de 2006, tendo como ponto de partida uma lista de lideranças
ameaçadas, elaborada pela FETAGRI, demos início às visitas aos defensores/
as ameaçados/as. Essas visitas se estenderam até janeiro de 2008, embora tenha havido alguns problemas de descontinuidade dessas atividades.
Ao longo do período de realização das entrevistas era comum ouvirmos
que este seria mais um estudo e que os relatos a serem feitos à equipe técnica
já haviam sido feitos em outros contextos. Foi maciça a expectativa de que as
referidas entrevistas não representassem tão somente mais um levantamento
de dados e que as providências cabíveis fossem efetivamente tomadas, com
vistas à eliminação das causas que levam defensores e defensoras dos direitos
humanos a compor um dos segmentos sociais tidos como vulneráveis, tais como
o segmento representado por crianças e adolescentes, mulheres, população negra, idosos, dentre outros considerados como “minorias”.
É nosso desejo que o estudo que ora apresentamos contribua para a
compreensão da dinâmica de violação dos direitos no Pará e, acima de tudo,
para a tomada de decisão por parte do Poder Público, que tem por obrigação
garantir a integridade física e patrimonial de todos os cidadãos e, nesse caso,
a liberdade de expressão e atuação dos que perseguem a justiça, a inclusão
social, o tratamento equânime e o respeito à vida, em todas as suas formas de
expressão.
Para conceituar defensores/as de direitos humanos (DDH’s) lançamos
mão dos parâmetros utilizados pelo Programa Nacional de Proteção a DDH’s,
que define DDH’s como indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que promovem e protegem os direitos humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidas.
Ao longo desse trabalho será demonstrado que do universo dos/as DDH’s
entrevistados/as, a grande maioria é oriunda de outros estados, vinda ao Pará
na década de 70, muitos ainda crianças com suas famílias, na esperança de
uma vida melhor. Não tinham terra nem incentivos fiscais, tendo como bagagem
muitos sonhos e a força de trabalho como maior bem, e a luta diária pela sobrevivência.
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A pesquisa revelou que a situação de risco e ameaça afeta o desempenho
das atividades profissionais dos/as DDH’s, majoritariamente na agricultura, com
impactos na renda e na própria sobrevivência de suas famílias. Se não há terra
não há trabalho, se não há trabalho não há renda, se não há renda não há
condições de vida digna, criando assim um ciclo de exclusão social, reforçado
pela ausência de políticas públicas e pelas violações das quais são vítimas.
Com relação a estas violações de direitos, constatamos três processos
interligados, aos quais denominamos: difamação, criminalização e vitimização
de DDH’s, que os atingem nas mais variadas formas. Buscamos identificar e
analisar estes processos, consubstanciados por calúnias, injúrias, acusações,
prisões, ameaças e violências praticadas contra defensores/as de direitos
humanos.
Como em outros trabalhos publicados sobre o tema, destacamos as principais causas destas violações, entendendo que a tarefa de aprofundá-los ainda
é um desafio colocado ao Programa, à Academia, aos/as defensores/as, às entidades e instituições envolvidas com a luta por direitos humanos na Amazônia
e no Brasil.
A análise psicológica constatou que os/as DDH’s, mesmo vivendo uma
realidade sob constantes violações de direitos e ameaças de morte, buscam a
efetivação de políticas públicas voltadas à defesa e promoção da vida. Conforme análise dos dados coletados as violações causam mudanças na vida social
e seqüelas no psiquismo, alterando o estado de humor dos/as defensores/as.
Essas modificações do estado de humor dos DDH´s fizeram com que em alguns
momentos esses sujeitos revivessem experiências dolorosas há muito tempo
esquecidas e reprimidas.
No decorrer da análise podemos ver que homens e mulheres apresentam
sintomas psicossomáticos, onde a linguagem corporal relembra as heranças de
tempos remotos, que se manifestam em estado de tensão ou ameaça. Observamos que os defensores/as apresentam expressões variadas de espiritualidade
com significados sócio-culturais e subjetivos, implicados no seu dia a dia. Assim
como a esperança de que suas vidas vão melhorar, é o que os faz continuar na
luta, independente das incertezas que surgem pelo caminho.
A receptividade à equipe técnica por parte dos/as defensores/as foi total,
mas isso não impediu que fizessem críticas e ponderações que são fundamentais para que o Programa possa efetivamente intervir eficazmente na sua realidade. O principal ensinamento certamente é de que: de nada adiantarão as
proteções emergenciais, se as causas dos conflitos e das ameaças, não forem
enfrentadas e resolvidas.
Buscamos, ao final, resgatar os nomes dos/as defensores/as de direitos
humanos assassinados/as nos últimos 28 anos no Estado, o que perfaz mais de
meia centena de pessoas seletivamente mortas por sua atuação, cujos criminosos, na sua imensa maioria, até hoje não foram punidos.
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Por fim, sistematizamos o que pensamos ser uma atualização das diversas listas de DDH’s ameaçados/as no Estado, a partir de diversas fontes, como
a CPT, a FETAGRI, o MST, a SDDH, a Ouvidoria Agrária e publicações recentes
de ONGs, e também a partir das diversas denúncias que nestes quase dois anos
chegaram até o Programa Estadual de Defensores de Direitos Humanos.
Nossa expectativa e desejo é de que realmente tenhamos conseguido retratar a vida, a atuação e as violações por que passaram e passam os defensores
e defensoras de direitos humanos, e dessa forma, contribuir para uma política
pública voltada para proteção de suas vidas e para a efetivação dos direitos humanos.
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Capítulo 1
CAMINHOS DA PESQUISA
Cristina M. Arêda Oshai
Lúcia Helena da S. Alves
Marco Apolo S. Leão
“...Como podemos acreditar no Estado, se do mesmo lugar que
vem o apoio, vem a agressão?... Como confiar se estamos com
duas liminares de desocupação de terra e o mesmo Estado
que ordena os despejos envia vocês pelo Programa?... Não
adianta dar proteção se não resolver os problemas que geram
as ameaças...”.
Maria Joel Dias da Costa
Presidenta do STTR de Rondon do Pará

Transcorridos doze meses do lançamento do Programa Estadual de Proteção ao/às Defensores/as de Direitos Humanos – PEPDDH em Belém, a Defensoria Pública do Estado do Pará celebrou convênio com o Centro de Estudos e
Defesa do Negro da Pará – CEDENPA, para a realização de um Diagnóstico Situacional que, balizado pelos aspectos jurídicos, sócio-econômicos e psicossociais,
aponte essas principais áreas de conflito e risco no Estado, tipos de conflito, as
condições de vida dos/as defensores/as ameaçados/as e/ou em situação de risco,
as possibilidades de construção de uma Rede Solidária, os impactos da violência
sobre o emocional dos defensores/as de direitos humanos (DDH’s), dentre outros.
Informações essas que devem subsidiar as ações da coordenação estadual para
a adoção de medidas de proteção e a elaboração de uma política pública estadual
de proteção aos/às DDH’s.
Foi definido pela coordenação do programa que, ao longo do ano de 2006,
período de vigência do convênio, seriam feitos 08(oito) deslocamentos às regiões
sul, sudeste, norte, nordeste e oeste do Estado. Em reunião da Coordenação
Estadual foi decidido que os deslocamentos seriam iniciados pelas regiões Sul e
Sudeste, que são palcos de grandes conflitos no Estado. Embora não de forma
oficial, foi constituída uma equipe ampla denominada de “Equipe de Abordagem e
Sensibilização”, composta pelos representantes dos seguintes órgãos e entidades
com assento no PEPDDH: FETAGRI, Corregedoria da Polícia Militar, Corregedoria da Polícia Civil e pela Equipe Técnica responsável pela elaboração do diagnóstico, bem como pelo Coordenador Executivo do Programa.
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Esta Equipe de “Abordagem e Sensibilização” tinha como responsabilidades: realizar uma abordagem junto aos/ás DDH’s, nos municípios visitados, a
fim de entrevistá-los (atribuição da equipe técnica), para fazer contatos políticos
junto às entidades da sociedade civil e órgãos públicos afins com a situação
dos/as DDH’s, elaborar relatórios parciais (equipe técnica), elaborar pareceres
sobre existência de situação de risco e ameaça e necessidade de adoção de
medidas de proteção (equipe técnica), dentre outras. Desde o início das nossas
atividades no Programa, indagamos o porquê do nome Abordagem e Sensibilização e tivemos como resposta que Abordagem, pelo sentido literal da palavra
e Sensibilização, no sentido de sensibilizar os/as DDH’s para aceitarem as regras de proteção, caso a mesma fosse adotada. Contraditoriamente, poucos/as
DDH’s precisaram ser “sensibilizados” para aceitarem a proteção e suas regras.
Apenas um defensor precisou ser insistentemente sensibilizado para aceitar a
proteção disponibilizada pelo Programa, via Polícia Militar. Para os/as demais,
as medidas protetivas solicitadas, em alguns casos há mais de um ano, não
foram efetivadas. Dois defensores tiveram a vida covardemente ceifada, após
serem entrevistados pelo Programa sem que fosse viabilizado nenhum tipo de
providência ou proteção pelos órgãos competentes. Assim, a sensibilização que
deveria ser feita junto aos/ás defensores/as mudou de foco e vem sendo feita
junto a agentes do Sistema de Segurança Pública e outros órgãos, para garantir
a integridade física e patrimonial dos/as defensores/as que se encontram totalmente vulneráveis, conforme será apresentado adiante, através de dados que
serão apresentados adiante.
Partindo de uma lista inicial, disponibilizada ao PEPDDH pela Federação
dos Trabalhadores na Agricultura – FETAGRI, a Equipe de Abordagem e Sensibilização elaborou um cronograma de viagens considerando os nomes de 65
(sessenta e cinco) pessoas ameaçadas, que deveriam ser contatadas para a
entrevista. Referimos como lista inicial porque a mesma foi atualizada pela FETAGRI duas vezes ao longo de 2006, totalizando 98 (noventa e oito) nomes.
No entanto, ao longo da realização das ações de abordagem novas denúncias
e, conseqüentemente, novos nomes foram surgindo e até dezembro de 2007,
foram encaminhados ao PEPDDH, por fontes diversas denúncias e solicitações
de proteção.
Para atender aos objetivos propostos no convênio firmado entre Defensoria
Pública e CEDENPA, a equipe técnica elaborou um roteiro para entrevista, que
foi avaliado em reuniões da Coordenação e, após aprovado, serviu de referencial
para a construção de um banco de dados estadual. Embora a pesquisa realizada
tenha algumas características da pesquisa qualitativa, especialmente a PesquisaAção (participação com e no grupo ou comunidade, intervenção na realidade, a
relevância do sentimento e percepção dos sujeitos acerca da própria realidade
e da situação vivida, a busca de compreensão dos processos e trajetórias, etc),
ela apresenta também algumas características da pesquisa quantitativa, principalmente a relação entre variáveis e incidências.
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A adoção de algumas características da Pesquisa-Ação não se deu apenas
por uma questão de opção da equipe, mas também por determinação da própria realidade. Devido à ocorrência de tantas violações dos direitos humanos em
nosso Estado, praticadas contra cidadãos comuns e contra DDH`s, nosso foco
nesse relatório, foi definido que o PEPDDH faria intervenções de forma imediata,
quando necessário fosse. Ou seja, na medida em que foram sendo realizadas
as entrevistas, foram elaborados relatórios paciais demonstrando a existência ou
não de situação de risco e/ou ameaça envolvendo os/as DDH’s entrevistados e
se os/as mesmos/as precisavam de alguma medida protetiva. Como o risco e a
ameaça foram fatos constatados em todos os deslocamentos e para 72 (setenta
e duas) pessoas entrevistadas, logo após o retorno das viagens e apresentação
dos relatórios à Coordenação Estadual ou à Defensora Pública Geral da Defensoria, foram encaminhadas solicitações de adoção de medidas de proteção para
o órgão competente, ou seja, Polícia Militar. Por vezes, ainda no município de
atuação do/a DDH’s, foram solicitadas diretamente ao Comando Local, adoção de
medidas visando garantir a integridade física dos/as defensores/as e seus familiares; citamos também a elaboração de termos solicitando investigação, reiterando
denúncias, acompanhamento de DDH’s para registrarem ocorrências, que não
foram feitas anteriormente por recusa de funcionários das delegacias; encaminhamento de ofícios solicitando providências, informações e investigação, tais como,
INCRA, Ministério Público, IBAMA.
O instrumental escolhido foi o formulário (vide apêndice 1), dividido em 09
itens que são: I – Perfil do (a) DDH, II – Sociedade Civil no Município ou Região
de Atuação, III – Poder Público no Município ou Região de Atuação, IV – Caracterização da Ameaça, V – Perfil dos/as Agressores/as, VI – Aspectos Psicológicos,
VII – Expectativas com Relação ao Programa, VIII – Comentários e/ou Sugestões
e um último item IX – Posicionamento acerca da proteção. Cada item é composto
de subitens que contribuíram para o detalhamento das respostas e foram construídos a partir de pressupostos, alguns dos quais, embora já constatados em
outras pesquisas, foram mantidos na que se apresenta para, dentre outros fins,
subsidiar a avaliação e o monitoramento da situação em análise e como exemplo,
citamos: a impunidade fortalece e estimula a violação dos direitos humanos no
Pará; a corrupção e a conivência de setores do Poder Público contribuem para
a continuidade das violações de direitos; a omissão e/ou as ações indevidas do
Poder Público alimentam as violações dos direitos humanos no Estado; buscou-se
também comprovar a veracidade de justificativas do tipo: a não atuação do Poder
Público, especialmente das polícias, nos casos de violações contra DDH’s, ocorre
pela ausência de boletim de ocorrência.
No entanto, ao longo das ações de abordagem junto aos/às DDH’s foram
constatadas situações e fatores que são relevantes para o conhecimento do perfil dos/das DDH’s entrevistados e que não estavam contemplados no roteiro da
entrevista, por exemplo, a interferência negativa que o ativismo político exerce na
vida do cônjuge do/a defensor/a a ponto de contribuir para um divórcio e a relutân-
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cia em dizer “sim” a uma possível adoção de medida de proteção em face da falta
de recursos financeiros ou falta de infra-estrutura para abrigar os policiais. Esse
impasse entre aceitar a proteção, quando esta é viabilizada, ou correr o risco dos
atentados tem fundamentos na situação de pobreza em que vive a maior parte
dos/das defensores/as entrevistados/as, como será demonstrado no capítulo 3
desse relatório.
Assim, objetivando tornar o diagnóstico mais efetivo, o instrumental foi sendo
lapidado e a última versão do questionário encontra-se em anexo. As entrevistas
foram feitas, na maioria das vezes com privacidade e apenas pelos profissionais
da equipe técnica do programa. No entanto, por circunstâncias especiais, de um
total de 93 (noventa e três) entrevistas, 06 (seis) foram realizadas por pessoas
ligadas direta ou indiretamente ao Programa, são elas defensores públicos da
Defensoria Pública, um dos quais é o coordenador atual do PEPDDH.
A partir das entrevistas, foram elaborados relatórios parciais, conforme mencionado, para subsidiar as tomadas de decisão. Por isso foi possível à Defensoria
Pública, coordenadora do PEPDDH e a qualquer órgão ou entidade da sociedade
civil, com assento no programa ou não, conhecer a situação de vulnerabilidade em
que vivem os/as DDH’s no Pará.
Devido à grande extensão territorial do Estado do Pará e as áreas de atuação dos DDH’s serem dispersas, e ainda, considerando a descontinuidade do
convênio de fevereiro a outubro de 2007, e dificuldades financeiras, estruturais e
administrativas do PEPDDH, não foi realizado o deslocamento a todos os municípios onde havia denúncia de violação contra defensores/as de direitos humanos,
para para que fossem feitas ações de abordagem. Por isso, a Coordenação adotou a estratégia de realizar ações em municípios pólos para os quais os/as DDH’s
dos municípios adjacentes deveriam se deslocar, sendo que o custo do deslocamento, da alimentação e da hospedagem, quando necessário, seria arcado com
recursos previstos no programa. Registre-se que defensores/as precisaram viajar
de carona, andar a pé por vários quilômetros a exemplo de DDH’s da RESEX
Iriri, distante de Altamira 07 (sete) dias de barco. Isso foi e é um problema que o
Programa Estadual e Federal tem que resolver, pois os/as DDH, apesar da desconfiança que tem do poder público, demonstraram que querem contribuir para a
superação da realidade em que vivem.
Em face dos procedimentos e problemas citados acima, DDH’s de áreas de
difícil acesso, como Porto de Moz não foram ouvidos, como também os/as que
atuam em Castelo dos Sonhos, Distrito de Altamira, exceto os/as que puderam se
deslocar até os municípios pólos. Ocorreu também que alguns/mas DDH’s cujos
nomes figuravam na lista da FETAGRI e que foram contatados/as para a entrevista, confirmaram presença, mas não puderam comparecer por não disporem de
recursos financeiros para viajar até as cidades de referência.
	 Antônio Roberto Figueiredo Cardoso – Coordenador Executivo do PEPDDH, Luciana Albuquerque Lima – Defensora Pública
e Vice-Coordenadora do PEPDDH e Rossivagner Santana Santos – Defensor Público e colaborador do PEPDDH.
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Nessa lógica de deslocamentos para os municípios pólos foram planejados
07 (sete) deslocamentos: Rondon do Pará, Tucuruí, Santarém, Marabá, Redenção, Altamira, Porto de Moz e 01 (um) ficaria em aberto para o atendimento de
alguma demanda emergencial. Por um lado, a meta quantitativa dos deslocamentos foi superada, pois os mesmos totalizam 14 (catorze) e foram feitos para as
seguintes cidades: Rondon do Pará, Santarém, Tucuruí, Tailândia, Moju, Altamira,
Anapu, Benevides, Marabá, Parauapebas, Redenção, Itupiranga, Xingüara, Dom
Elizeu (os dois últimos realizados pelo Coordenador do PEPDDH e por um representante da FETAGRI). Por outro lado, o mesmo não ocorreu com a meta qualitativa, pois defensores/as vivendo em situação de risco continuaram sem serem
ouvidos, como já foi mencionado antes. Registramos como positivo o fato de que
os 14 (catorze) deslocamentos realizados, na verdade, viabilizaram o mapeamento da situação de risco em mais 15 (quinze) municípios, representando a realidade
das regiões em que atuam, através das informações prestadas pelos/as defensores/as que participaram das entrevistas. Esses municípios são: Abel Figueiredo,
Belterra, Eldorado dos Carajás, Jacundá, Juruti Velho, Medicilândia, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Pacajá, Piçarra, Prainha, Santa Maria das Barreiras,
São João do Araguaia, Tomé Açu e Vitória do Xingu, pertencentes a todas as
regiões envoltas em conflito no Estado do Pará.
Não temos dúvida de que, como programa-piloto que resulta agora neste
diagnóstico com muitos aspectos inéditos, existem e serão colocadas diversas
perguntas, questionamentos, divergências, necessidades e propostas sobre a realidade por que passam defensores e defensoras de direitos humanos em nosso
Estado.
O presente diagnóstico apresenta problemas, números, denúncias dos
DDH’s, sugere reflexões e propostas, mas sabemos que não se esgota em si, pois
só o fato de constatarmos que existem mais de 200 (duzentos) DDH’s, vítimas
de violação de direitos, é suficiente para que todos e todas sejamos desafiados a
continuar na caminhada para a proteção e efetivação dos direitos humanos, inclusive de seus defensores e defensoras.

Entraves metodológicos, limites e dificuldades
Devemos reconhecer, até para contribuir com a continuidade das atividades
do programa de proteção no Estado, que este trabalho teve e ainda tem dificuldades para seu desenvolvimento. Entre elas podemos citar: a falta de uma rotina de
recebimento e identificação das violações; a ausência de procedimentos ágeis de
deslocamento para a região/cidade dos/as DDH’s ameaçados; a adoção tardia,
ou mesmo a não adoção, de providências emergenciais ou de curto prazo para o
enfrentamento das conseqüências e causas das ameaças; a indefinição de responsabilidades entre os vários órgãos e integrantes do Programa, bem como a
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descontinuidade do convênio e de repasses de recursos à entidade responsável
pelo Diagnóstico. Contudo, estas tarefas perpassam por uma avaliação mais política do PEPDDH e não necessariamente por esta pesquisa.
Podemos, no entanto, citar pelo menos alguns desses limites encontrados
em nossos deslocamentos.
Em Rondon do Pará estavam agendadas 10 (dez) entrevistas, entretanto
somente 04 (quatro) foram feitas, uma vez que os/as demais não foram encontrados/as. A notícia que a equipe recebeu foi de que os/as DDH’s, cansados das
ameaças e da falta de providências por parte do Estado, abandonaram a cidade.
Na verdade, não foi possível saber sequer se estes/as DDH’s estão bem, pois não
conseguimos mais informações sobre os/as mesmos/as.
Outro problema enfrentado para a realização das entrevistas foi o descompasso da agenda de membros da equipe de abordagem do programa com a
agenda dos/as DDH’s. Como algumas viagens foram canceladas e outras marcadas repentinamente, como foi o caso de Santarém, os/as DDH’s do Município
de Porto de Moz, por exemplo, não puderam deslocar-se a tempo para encontrar
a equipe do Programa. Aliás, avaliamos que não é correto o/a DDH ter que ir
ao encontro da equipe, mas sim o movimento contrário, ou seja, o Programa
deve ter recursos, pessoal e agilidade para ir ao encontro do/da DDH nas suas
cidades, a não ser nos casos em que esse procedimento é inviável ou quando
coloque em perigo o/a DDH e a equipe.
Essa mudança de planejamento também se deu em virtude do agravamento
das ameaças contra determinados/as defensores/as, como o caso dos Padres Boeing
e Edilberto Sena em Santarém. Sempre que possível, porém, daqui por diante, essas
alterações devem ser evitadas para se garantir que todos/as os/as DDH’s sejam ouvidos e suas demandas encaminhadas no tempo e da forma devida.
Assim, ocorreu também que alguns/mas DDH’s cujos nomes figuravam na
lista da FETAGRI e que foram contatados/as para entrevista, confirmaram presença, mas não puderam comparecer por não disporem de recursos para viajar
até as cidades de referência.
A realização de visitas, por parte de membros do PEPDDH, a instituições
como a Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário em algumas cidades, foi avaliada como positiva para informar a estes órgãos
a existência do Programa e, de certa forma, demonstrar que começa a existir uma
preocupação do Estado brasileiro com os/as DDH’s homens e mulheres. Em três
cidades (Altamira, Santarém e Redenção) foram feitas reuniões entre representantes desses órgãos, defensores/as e membros do PEPDDH, nas quais chegou
a ser ensaiada a abertura de canais de interlocução, cuja ausência os/as DDHs
têm se ressentido.
Em algumas cidades foi visível o clima de insegurança como no município
de Tailândia, que tem sido palco de atrocidades e violências, que são cometidas,

32

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

não apenas contra defensores/as de direitos humanos, mas contra os demais cidadãos e cidadãs. Pesquisa realizada a nível nacional apontou Tailândia como a
sétima cidade mais violenta do Brasil, e a primeira no ranking da violência dentro
do Pará. Em fevereiro de 2007, a Polícia Militar realizou operação em áreas desse
município, na qual foram presos cinco policiais (dois aposentados e três da ativa).
Nesta cidade foi organizada uma audiência pública, solicitada pelo Ouvidor Agrário Nacional, da qual participaram representantes de órgãos públicos dos poderes
legislativo, executivo e judiciário do Estado do Pará, representantes de entidades
da sociedade civil organizada; e representantes do Programa Estadual e Nacional
de Proteção aos Defensores de Direitos.
Estas iniciativas, em que pese não terem sido meios eficazes de conter os
problemas, pelo menos revelam a disposição de alguns segmentos, em buscar
soluções para tão graves realidades.
O presente relatório não contém nenhum registro visual porque, infelizmente, não foram disponibilizados recursos audiovisuais como filmadora ou máquina
fotográfica, problema este que deve ser solucionado urgentemente para as próximas etapas do programa.
Por fim, gostaríamos de assinalar que, apesar das tragédias, lágrimas e
violações contadas por cada um dos/as defensores/as com quem conversamos;
foi um enorme privilégio e uma experiência indescritível poder partilhar da vida,
coragem e sonhos de cada uma das pessoas que nos permitiram conhecer um
pouco mais da luta em defesa dos direitos humanos na Amazônia.
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Capítulo 2
AS DIVERSAS FACES DA VIOLÊNCIA NA
AMAZÔNIA
*José Guilherme Carvalho
No Pará, um artista popular da maior qualidade, o reverenciado Mestre Cupijó nascido em Cametá, no Baixo Tocantins, gravou uma música intitulada Samba
do Matapi. Para quem não sabe, matapi é um instrumento utilizado na pesca do
camarão. Quando este entra na engenhoca, dela não consegue sair mais. Pois
bem, a música em questão aborda o problema do avanço de atividades predatórias sobre produtos importantes na vida do ribeirinho e de pequenas comunidades
da Amazônia: o açaí, o mapará e o camarão. Cupijó denuncia através da canção
que a exploração desenfreada dos recursos naturais pode levar até mesmo à falta
de alimentação para quem depende da relação estreita e equilibrada com a natureza para sobreviver. De fato, os artistas parecem estar sempre um passo adiante
de seu tempo


Hoje, sob a égide da globalização capitalista, a vida passa a ser condicionada a um tempo e a um ritmo que não lhes são próprios, que lhes são estranhos,
pois o tempo que importa é o da produção, da circulação de mercadorias e do
consumo, ou melhor, da reprodução ampliada e concentrada de capital. A era do
“mundo das coisas”, impondo-se como um Titã.
O ritmo da natureza já não responde às necessidades do capital. É preciso
estudar, investir em ciência e tecnologia pra fazer acelerar o ciclo da vida: os frangos precisam estar prontos para o abate em tempo cada vez mais curto, a soja
tem de ser colhida mais vezes ao ano, as plantas da indústria automobilística têm
de ser flexíveis para atender “necessidades” do momento e por aí vai. Ocorre que
essa aceleração não se volta ao atendimento de necessidades básicas de bilhões
	 “Foi no começo da década de 1970 que Mestre Cupijó gravou o seu primeiro disco, lançando a música folclórica do Siriá,
oriunda das comunidades negras da região, que conviveram com a escravidão e conheceram também os remanescentes
indígenas. O ritmo do Síria, por suas emblemáticas formas de gingas e caianas, assemelha-se muito à conquista cavalheiresca de um sentimento amoroso pela dama (...). A palavra Síria vem do idioma tupinambá no sentido de melodia, canto,
entonamento.Também lançou o ritmo do bangüê, entoado nos engenhos de cana de açúcar, na região do baixoTocantins”.
Apresentação escrita por José Carlos Castro no cd “O Melhor do Mestre Cupijó”.
	 Nome de um peixe amazônico.
	 MÉLO, José Luis Bica de. Reflexões Conceituais sobre Fronteira. In. Fronteiras na América Latina: Espaços em transformação. CASTELLO, Iara; KOCH, Miriam Regina et alli (orgs.). – Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS/Fundação de Economia
e Estatística, 1997.
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de seres humanos, já que a cada dia milhares morrem de fome ou vítimas da falta
de acesso à rede pública de saúde. Todavia agora não mais apenas na periferia capitalista, mas também no centro onde tudo se decide. A solução, portanto,
aos principais problemas da humanidade não está relacionada à maior ou menor
adoção de tecnologia, mas continua dependendo, fundamentalmente, de decisão
política.
A velocidade de que falamos anteriormente também está associada à voracidade com que o grande capital se lança sobre o território, visando garantir o
acesso e o controle sobre o mesmo a fim de definir o seu uso. As repercussões
desse processo sobre uma região como a Amazônia, que concentra uma rica biodiversidade, são profundas. A depredação da natureza, não uma natureza natural
no processo histórico, mas uma natureza valorada pelo capital, é uma das conseqüências lógicas desse processo, e não apenas obra de loucos ou irresponsáveis.
São milhares de quilômetros quadrados que a cada ano dão lugar à expansão de
monocultivos, da agropecuária, da exploração de madeira e de minérios, produtos
com grande aceitação no mercado internacional. Isto sem falar nos agrocombustíveis que, como já ocorre no Amapá, servem como o mais novo estímulo à grilagem
de terras públicas por empresários e agentes do próprio aparelho do Estado
A alocação de infra-estrutura tornou-se instrumento de grande importância no processo de contração tempo-espaço em favor do capital. Podemos dizer que é uma das formas de expressão material da globalização capitalista.
Estradas, hidrovias, portos e aeroportos estruturados de tal forma a garantir a
intermodalidade dos transportes, estes articulados a uma gama de projetos nas
áreas de energia e comunicação, contribuem para aproximar os mercadores,
produtores e consumidores internos ao nosso país, bem como entre determinadas parcelas do território nacional com os principais centros econômicos de
diferentes nações, além de possibilitarem a redução dos custos da produção
e do deslocamento de mercadorias. Essas são, em síntese, as diretrizes que
orientam as ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e da
Iniciativa para a Integração Regional da Infra-estrutura Sul-Americana – IIRSA,
esta um ambicioso projeto que congrega 12 países dessa parte do continente
americano, visando construir e consolidar sua integração econômica a partir da
interconexão da infra-estrutura física.

	 SANTOS, Milton. Território e Sociedade: entrevista com Milton Santos. Editora Fundação Perseu Abramo, 2000.
	 SILVA, José Guilherme Carvalho da. Oiapoque, uma‘parabólica’na floresta: Estado, integração e conflitos no extremo norte
da Amazônia brasileira. NAEA/UFPA, dissertação de mestrado, 2006.
	 Já que existem outras formas de expressão como a ideologia e o uso do inglês como língua “universal”, por exemplo.
	 Ao abordar a visão marxista sobre a constituição e afirmação do capitalismo como um modo de produção mundial, Mello
fez a seguinte observação: “Marx já observara que, numa economia mundializada, a diminuição dos custos de circulação
– diferentemente das formas sociais precedentes – impõe-se como tarefa permanente e essencial para o capital; e a redução
do tempo e do espaço que separam os momentos da produção e da circulação – no limite, ‘a circulação sem tempo de
circulação’–, o seu ideal sublime”. MELLO, Alex Fiúza de. Modo de Produção Mundial e Processo Civilizatório: os horizontes
históricos do capitalismo em Marx. – Belém: Paka-Tatu, 2001, p. 35.
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Ora, uma perspectiva de análise pouco crítica certamente saudará as oportunidades decorrentes da integração da infra-estrutura, como se os eventuais
resultados positivos pudessem ser apropriados por todos os segmentos sociais
indistintamente. Contudo como afirma o dito, na prática a teoria é outra.
Certamente a população da Amazônia necessita de transporte eficiente e
de qualidade; precisa de energia até mesmo como resgate de uma longa dívida
social com a nossa região, já que em muitos lugares os linhões que levam eletricidade para grandes cidades e empresas transnacionais aqui localizadas, ou de
outras regiões brasileiras, passam por cima de áreas onde vivem comunidades
ribeirinhas, quilombolas, indígenas e/ou das periferias urbanas sem que estas tenham o direito de usufruir desse benefício; também necessita de sistemas de
comunicação que contribuam à melhoria de sua qualidade de vida – o lazer e o
desenvolvimento de empreendimentos solidários e populares, por exemplo.
A questão, entretanto, não é apenas disponibilizar transporte, energia e comunicação, mas estabelecer uma estratégia na qual esses serviços realmente
atendam as demandas da maioria da população, bem como contribuam para reorientar o sentido do desenvolvimento que historicamente se estabeleceu para o
país, e à Amazônia, em particular.
A discrepância entre o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB da região
nos últimos anos e os indicadores socioeconômicos amazônicos, apurados por
instituições governamentais e da sociedade civil, revelam a relação desigual entre
os custos provocados pelo modelo de desenvolvimento e os benefícios que aqui
permanecem em vista do atendimento das demandas da maioria da população.
Os custos, nesse caso, não dizem respeito somente ao aspecto financeiro sobre
o que é exportado e a renda auferida disto para a região, mas relacionam-se também aos aspectos sócio-ambientais e culturais desse processo: a desagregação
de comunidades, perda de biodiversidade, aumento da pobreza urbana, ausência
e/ou deficiência de ações do poder público voltadas ao reconhecimento e valorização da diversidade cultural, entre outras.

VIOLÊNCIA OU VIOLÊNCIAS?
Ao longo da história do nosso país a Amazônia tem sido compreendida,
predominantemente, como uma área rica em recursos naturais que, por ser estratégica, precisa integrar-se à nação. Foi a partir do governo do presidente Getúlio
Vargas que essa preocupação realmente ganhou contornos mais nítidos e não
sofreu maiores problemas de solução de continuidade – diferentemente do que
ocorreu nos períodos do Brasil Colônia e Império –, e cada um governante a seu
modo buscou responder àquele desafio.
Entre as diferentes iniciativas visando a integração da Amazônia ao restante do país, merece destaque a execução de grandes projetos de infra-estru-
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tura física, objetivando garantir a conexão da região com as demais áreas do
país, como as rodovias Belém-Brasília, Transamazônica e a BR-364 – esta em
Mato Grosso e Rondônia. Além das rodovias também precisam ser ressaltadas
as ações voltadas à construção de hidrelétricas, como Balbina (AM), Samuel
(RO) e Tucuruí (PA):
A Amazônia, assim, foi alvo do processo da nova divisão internacional do trabalho, fruto da reconversão industrial nos países capitalistas desenvolvidos, no qual o Brasil entra com um grande mercado
interno, enorme disponibilidade de recursos naturais, baixo custo
da mão-de-obra, e fabricante de produtos intensivos em energia e
altamente poluidores. O aproveitamento de seus recursos naturais,
através de grandes projetos, tem sido a tônica dos investimentos feitos na região, tanto pelo capital transnacional quanto pelo nacional
oriundo da região sul. Estes projetos, em sua grande maioria, são
absolutamente inadequados às condições regionais, expressandose nos impactos ambientais e econômicos-sociais negativos.

A partir da década de 1980 o governo brasileiro contou com um grande financiamento do Banco Mundial – BIRD para asfaltar a BR-364. Era o chamado Programa
Polonoroeste. Entretanto, os problemas provocados pelo respectivo empreendimento
foram tão graves que ficaram conhecidos internacionalmente, arranhando seriamente a imagem do BIRD por ter apoiado um projeto que, entre outras conseqüências,
estimulou a invasão de terras indígenas por parte de madeireiros, mineradores, fazendeiros e aventureiros em geral, resultando em mortes de indígenas, redução de
suas áreas e deslocamento compulsório de diversas comunidades de agricultores
familiares e a concentração fundiária nas mãos de um pequeno segmento social; sem
falar na explosão populacional que ocorreu com a execução daquele programa, com
o surgimento de dezenas de núcleos urbanos sem qualquer planejamento e infra-estrutura adequada ao atendimento das demandas da população que se deslocou para
Rondônia. Isso tudo com a conivência de órgãos do Estado como a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, envolvida numa rede de corrupção e favorecimento de grupos
econômicos locais, ou que para Rondônia estavam transferindo suas atividades.
Ainda em Rondônia, a construção da usina hidrelétrica de Sampaio também provocou uma série de impactos negativos naquele Estado, através do
deslocamento compulsório de comunidades inteiras, sem que os responsáveis
pelo empreendimento – no caso, a Eletronorte e a Odebrecht – oferecessem as
condições necessárias à reprodução social das pessoas atingidas, revelando o
caráter autoritário dessas empresas na medida em que não se preocuparam em
	 BECKER, Bertha. Padrões de desenvolvimento, hidrelétrica e reordenação do território da Amazônia. In. Energia na Amazônia. Sônia Barbosa Magalhães; Rosyan Caldas Britto; Edna Ramos de Castro. Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi/Universidade Federal do Pará/Associação de Universidades Amazônicas. 1996, p. 788.
	 MINDLIN, Betty. Os Índios e o Programa Polonoroeste. In. O cerco está se fechando. Jean Hébette (org.). Rio de Janeiro:
Vozes, FASE/NAEA-UFPA, 1991. p. 258-277.
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constituir mecanismos adequados para o tratamento dos problemas provocados
pela obra; ocasionaram a perda econômica dos deslocados e o empobrecimento
generalizado dos mesmos10. Isto sem falar nas alterações bruscas e incontroláveis provocadas sobre o ambiente por hidrelétricas como a de Samuel, que promovem a perda de biodiversidade além de ameaçarem à existência de grupos
sociais.11
Por sua vez, a construção da BR-174 ligando Manaus (AM) a Boa Vista
(RR) atravessou terras indígenas e foi uma das principais causas do quase desaparecimento das comunidades que lá viviam. Já o asfaltamento da BR-156, que
atravessa o Amapá de norte a sul, tem contribuído à expansão de monoculturas
como a soja, o pinho e o eucalipto, e à consolidação da concentração fundiária
em torno daquela rodovia. Em que pese o Congresso Nacional e a Assembléia
Legislativa amapaense terem identificado pessoas e empresas nacionais e estrangeiras envolvidas em grilagem de terras públicas, e a exploração predatória
de recursos naturais.
Muitos outros empreendimentos e os respectivos problemas provocados por
cada um deles poderiam ser citados aqui, como a construção do gasoduto Coari-Manaus (AM) que, entre outras coisas, contribuiu para a explosão de doenças
sexualmente transmissíveis e do número de adolescentes grávidas em algumas
localidades afetadas pelo empreendimento; a proliferação de barragens nos rios
Araguaia e Tocantins, no Estado do Tocantins; a construção da rodovia ligando
o município de Bonfim (RR) até o porto de Georgetown, na Guiana; a expansão
das redes de transmissão de energia elétrica da Guiana e da Venezuela para o
Brasil, a fim de beneficiar setores econômicos de Roraima e do Amazonas com
forte atuação no mercado internacional, por exemplo; o asfaltamento da BR-364,
no Acre, que conectará o Brasil com os portos do Peru, no Pacífico, para com isso
atender com mais rapidez as demandas dos países asiáticos, principalmente por
produtos primários; as rodovias conectando Amazonas, Rondônia e Acre e outros
tantos projetos.
O objetivo, entretanto, não é apresentar uma lista de empreendimentos e
seus respectivos problemas. O importante a ser evidenciado é o fato de os grandes projetos de infra-estrutura executados, em andamento ou que se pretende
implementar na Amazônia – como Belo Monte (PA) e/ou o Complexo Rio Madeira
(RO) – possuem características comuns, uma espécie de “carga genética”, cujos
alguns de seus elementos básicos são:
A verticalização: Tais projetos continuam a ser concebidos para atender,
10 SIMONIAN, Ligia T. L. Hidrelétrica Samuel (RO) e Populações Tradicionais: deslocamento compulsório e outras questões.
In. Energia na Amazônia. Sônia Barbosa Magalhães; Rosyan Caldas Britto; Edna Ramos de Castro. Belém, Museu Paraense
Emílio Goeldi/Universidade Federal do Pará/Associação de Universidades Amazônicas. 1996, p. 571-590.
11 MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo. Amazônia: o custo ecológico das hidrelétricas. In. Energia na Amazônia. Sônia Barbosa
Magalhães; Rosyan Caldas Britto; Edna Ramos de Castro. Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi/Universidade Federal do
Pará/Associação de Universidades Amazônicas. 1996, p. 945-966.
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fundamentalmente, a interesses exógenos à região, que mantêm articulações sólidas com grupos econômicos e segmentos sociais locais (parlamentares, burocracia governamental, empresários e outros) da Amazônia.
A verticalização também reside no fato de que as decisões acerca de questões estratégicas para a região não contam com a participação efetiva da
sociedade local, principalmente dos movimentos sociais;
A fragmentação: Esta característica pode ser observada de diferentes maneiras. Os Estudos de Impacto Ambiental12, por exemplo, não expressam
uma visão mais abrangente das implicações dos grandes projetos de infraestrutura ao ambiente e às populações amazônicas13. Em parte isto ocorre em benefício dos grandes agentes econômicos, na medida em que tais
“lacunas” ajudam a diminuir os custos econômicos dos empreendedores,
que ficam livres de disponibilizar recursos para a recuperação de danos ambientais provocados por seus empreendimentos. Danos estes econômicos,
ambientais e sócio-culturais14.
A sobreposição das ações dos órgãos governamentais, que muitas vezes
causam desperdício de dinheiro público e atravancam a execução de programas e projetos, e as diferenças existentes acerca de parâmetros básicos
que orientem a atuação de órgãos do governo, como a noção mesmo de
“território”, criam obstáculos que há muito poderiam ter sido superados.
Por outro lado, as políticas de desenvolvimento para a Amazônia não conseguiram diminuir o fosso inter e intra-regional. Pelo contrário, em tempos de globalização capitalista, a tendência é o crescimento da apartação social e da fragmentação territorial, onde algumas “ilhas de prosperidade” conseguem conectar-se
ao fluxo mundial de mercadorias em detrimento da grande parcela do território
e de sua população – quem sabe atendidas por políticas compensatórias.
A insuficiência e/ou ausência de políticas públicas adequadas à realidade regional: Isto ocorre em todos os setores da intervenção do Estado.
Nas áreas urbanas, o Estatuto da Cidade, em que pese o enorme avanço
representado pela sua aprovação, possui diversos instrumentos que não
se comunicam com as diferentes realidades do urbano amazônico (cidades
12 “Estudos de impacto de grandes barragens – desses exigidos pela legislação ambiental brasileira para licenciar grandes
empreendimentos ou por agências multilaterais como condição para oferecer seu apoio financeiro – costumam ter um capítulo sobre o‘social’ou sobre o chamado‘meio ambiente socioeconômico’. A leitura desses capítulos revela-se experiência
extraordinariamente monótona: por mais diferentes que sejam as realidades econômicas, políticas, culturais e sociais das
áreas onde as barragens serão implantadas, os estudos se parecem uns com os outros tanto quanto duas gotas de águas
que serão represadas. (...) essa antropologia de barragens contenta-se em produzir sugestões para minimizar ou reparar
os impactos – ou, na linguagem da última metodologia em voga, prevenir os riscos – que se abatem sobre as populações”.
VAINER, Carlos. Água para a vida, não para a morte. Notas para uma história do movimento de atingidos por barragens no
Brasil. In. Justiça Ambiental e Cidadania. Henri Acselrad, Selene Herculano e José Augusto Pádua (orgs.). – Rio de Janeiro:
Relume Dumará: Fundação Ford, 2004. p. 185-215.
13 Os impactos da construção das usinas hidrelétricas no rio Madeira repercutirão no território boliviano, fato desconsiderado
pelos envolvidos com a execução das obras.
14 WALLERSTEIN, Immanuel. O fim do mundo como o concebemos: ciência social para o século XXI. Tradução Renato Aguiar.
– Rio de Janeiro: Revan, 2002, 320 p.
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ribeirinhas, cidades de rodovia, cidades que surgiram a partir de empreendimentos econômicos, o tamanho dos municípios e outras). A questão
fundiária enfrenta, além da resistência política para que sejam implementadas ações que resultem na solução do problema, dificuldades por conta da
segmentação das atribuições em diferentes órgãos governamentais relacionada à gestão das terras públicas. O que dificulta, entre outras questões, o
planejamento dos governos nos seus diferentes níveis.
Por outro lado, setores como saúde, transporte, energia e educação sofrem com diretrizes oriundas em Brasília que não dialogam adequadamente com as demandas específicas da região, como: a existência de doenças
endêmicas típicas da nossa região, a falta de acesso à energia elétrica por
parte de comunidades isoladas, as dificuldades enfrentadas pelos jovens
das áreas rurais para continuarem seus estudos, e a ausência de políticas
voltadas ao fortalecimento do transporte fluvial, tão importante na Amazônia, e outras mais;
A violência como base constitutiva da expansão do capital na região:
A desagregação de comunidades e o deslocamento compulsório das mesmas, a concentração fundiária e a grilagem de terras públicas, o alagamento
de áreas de importante significado histórico-cultural, a degradação ambiental e a conseqüente indisponibilidade de recursos para garantir a reprodução
social de comunidades ribeirinhas, indígenas e de remanescentes de quilombos, bem como a ausência de participação da sociedade civil amazônica
nas decisões que afetam decisivamente o futuro da nossa região, são alguns exemplos da violência que somos acometidos. Violência diversa e permanente. Todavia há também a violência física expressa nos assassinatos
seletivos de lideranças, membros de pastorais e assessores, entre outros, e
nas formas de escravidão muito freqüentes na Amazônia.
A violência física não é um fato isolado, fortuito, provocada por desajustados
e/ou gente simplesmente gananciosa, mas, como disse o enunciado desse
tópico, é base constitutiva da expansão do capital na Amazônia. Ou já esquecemos que grandes empresas do Sul/Sudeste do Brasil mantinham trabalho escravo na estruturação de suas fazendas na nossa região durante o
regime militar? Ou desconhecemos que nas listas do Ministério do Trabalho
sobre trabalho escravo encontram-se empresas de renome? Ou que o acusado de mandar assassinar a irmã Dorothy Stang é também citado na lista
dos que se utilizam de trabalho escravo? Ou que grupos políticos conservadores no Congresso Nacional se opõem terminantemente à desapropriação
das terras, cujos proprietários utilizam trabalho escravo? Ou que, por pressões internas e externas, empresas do setor siderúrgico tiveram que tomar
providências quanto às péssimas condições de trabalho na produção de
carvão vegetal?
E esse caldeirão de violência é alimentado todos os dias pela impunidade
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existente em nosso país. Nesse contexto, um intrincado de leis que acaba, de
alguma forma, beneficiando aqueles que matam ou mandam matar, que se utilizam de trabalho escravo, coagem ou expulsam. Há ainda os que se utilizam dos
benefícios concedidos pelo Estado – financiamentos, créditos e outras facilidades
–, de recursos oriundos das Instituições Financeiras Multilaterais15 e de bancos
privados para desenvolverem atividades degradadoras do meio ambiente, ou que
desagregam comunidades e modos de vida.
A situação é grave, mas a esperança é maior ainda. A cada dia cidadãos
e cidadãs, num trabalho de formiguinha, agem para construir um mundo melhor.
Também movimentos sociais, ongs e outras organizações da sociedade civil desenvolvem atividades dignas de registro, porque acreditam que outro mundo é
possível. Sigamos então lutando e, como o Mestre Cupijó, cantando. Ou como
num poema que escrevi chamado “retrovisor”:

“(...) Continuo caminhando
Racionalmente sonhando
Pois tudo ainda
Pode ser mudado”

15 Ver o caso do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, a uma grande empresa do setor frigorífico que passará a atuar no sul do Pará.
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Capítulo 3

QUEM SÃO OS/AS DEFENSORES/AS DE
DIREITOS HUMANOS
Muitos estudos já foram feitos sobre a situação da violência no campo,
sobre questão agrária de modo geral e sobre a vulnerabilidade social em que
vivem os DDH`s. Lançamos mão de alguns inclusive, objetivando, além da busca de subsídios teóricos, estabelecer um diálogo com seus autores, dos quais
citamos os livros Violação dos Direitos Humanos na Amazônia, Contra Informe
sobre o cumprimento do PIDESC, Linha de Frente e Inventário de Registros e
Denúncias de Mortes Relacionadas com a Posse e Exploração de Terra no Estado do Pará.
Um dos primeiros diálogos estabelecidos foi com o texto de Diniz (2002,
pg.15) no qual essa autora afirma que,
Brasileiros de toda parte tiraram partido do que lhes era oferecido no Pará – seja nos assentamentos e projetos mirabolantes da
década de 70, seja na abertura da fronteira do Sudeste Paraense de 80, seja nos incentivos oficiais na década de 90, seja nas
mobilizações em torno do INCRA nos anos 80 e 90 – sempre um
anônimo cidadão se estabeleceu nestes 10 milhões de hectares
novos e “fez” o Pará. Muitos tornaram-se paraenses, outros foram-se embora, (...) os que aqui ficaram estão melhorando de
vida: de 70 a 95, a quantidade de tratores aplicados à agropecuária sextuplicou.

Essa citação retrata bem a dinâmica de povoamento existente no Pará, instituída desde a década de 40, quando se concebia o Estado como um grande vazio.
Explicita também um dos parâmetros considerados pelo governo do Estado, para
avaliar o que se considera como “melhoria de vida”, ou seja, número de tratores
aplicados à agricultura. Parâmetro que certamente deve ser utilizado para o segmento que foi atraído para o Estado pelos incentivos fiscais e pela possibilidade
de ganho rápido e fácil. Segmento esse, composto por pessoas vindas, em sua
maioria, das regiões sul e sudeste do país que, pelos conhecimentos técnicos,
coragem e ousadia, “fariam o Pará”. Adiante será demonstrado que ao contrário,
a mecanização no campo, a monocultura e o agro-negócio vêm estimulando o
	 À época Diniz escreveu na condição de Assessora da Secretaria Especial de Defesa Social.
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êxodo rural, a devastação ambiental, sendo pivôs da violência no campo. É desse
segmento inclusive – pessoas que receberam incentivos fiscais e que chegaram
para “fazerem o Pará – é que saem os principais agressores dos/as defensores/
as dos DH’s. ‘E bem verdade e os resultados desse trabalho permitem constatar
que os/as DDH`s saíram de sua cidade natal, a grande maioria na década de 70,
muitos ainda crianças, na esperança de uma vida melhor.
No entanto, para os que vieram sem os incentivos fiscais, tendo como bagagem muitos sonhos e a força de trabalho como maior bem, tem restado a expectativa e a luta diária pela sobrevivência. Mesmo assim o sentimento de esperança
está muito presente entre os/as DDH’s que vêem na consolidação da justiça e na
humanização da vida o estimulo para a atuação.
A ideologia capitalista liberal atribui aos cidadãos a responsabilidade pelo
fracasso ou sucesso na trajetória da ascensão econômica e, por conseguinte social, não levando em consideração o ponto de partida e as condições objetivas
disponibilizadas e/ou presentes nessa trajetória. A citação anterior reproduz essa
lógica pois ao afirmar que todos tiraram proveito, faz supor que são realmente
todos, desde os que foram morar nos assentamentos até os que se beneficiaram
dos grandes projetos. Essa comparação tendenciosa e equivocada nos faz reportar ao período pós-abolição da escravidão em que os ex-escravos foram tratados
como estando em pé de igualdade com os cidadãos brancos. Assim considerados, não cabia nenhuma reparação, pois como homens e mulheres livres, poderiam estabelecer contrato no grande mercado e negociar sua principal mercadoria,
a força de trabalho. As conseqüências desse tratamento igual para os desiguais
estão estampadas na realidade brasileira, podendo ser verificadas em todos os
segmentos tidos como vulneráveis, inclusive o de defensores e defensoras dos
direitos humanos, conforme resultados apresentados a seguir.
Neste capitulo trabalharemos os dados divididos em 03 tópicos, não obedecendo necessariamente à ordem presente no próprio questionário, a saber: I
– Perfil do (a) Defensor/a Entrevistado/a, II – Atuação e Direitos Defendidos, III
– Sociedade Civil e Poder Público nos Municípios.
Das 96 (noventa e seis) pessoas entrevistadas, 72 (setenta e duas) preenchem os critérios para classificação de defensor dos direitos humanos. As demais,
21 entrevistados/as não preencheram esses critérios. Entretanto, embora dezoito
hajam apresentado relatos de violações, seus dados não serão incorporados nas
análises aqui apresentadas. É importante ressaltar que dessas 21 (vinte e uma)
pepessoas, 90% são trabalhadores/as rurais, 1,6% já atuou como defensor/a, tendo abandonado o ativismo político em função das ameaças sofridas e que 100%
das violações praticadas contra essas pessoas foram motivadas pela questão
agrária e /ou extrativismo de recursos naturais.

	 Desses/as, três não foram entrevistados em tempo hábil para terem seus dados incluídos neste relatório e por isso,
para efeito de análise serão consideradas 93 pessoas entrevistadas. Ver relato dos/das defensores/as no Capítulo 6
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3.1 – PERFIL DO/A DEFENSOR/A ENTREVISTADO/A
3.1.1 – Aspectos sócio-econômicos
Nesse item procuramos identificar o perfil dos/as defensores/as levando em
consideração idade, orientação sexual, condições de moradia, salário e renda,
raça e etnia. Porém, pelo fato do gênero, além da raça e etnia se constituirem
em fatores determinantes da posição social, julgamos oportuno fazer um recorte
nestas perspectivas dentro do universo de DDH’s.
Do universo pesquisado, algo digno de relevo é que apenas 21 – 30% dos/
as defensores/as entrevistados/as são naturais do Pará e que os/as 51 restantes
– 70% são oriundos de outros estados e regiões, conforme demonstrado no Gráfico 01.
Gráfico 1 – Procedência dos/as DDH’s por Estado da Federação
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Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Os dados demonstrados acima, apresentando a procedência dos/as defensores/as por Estado da Federação, à primeira vista, podem nos fornecer a falsa
impressão de que os/as DDH’s são oriundos/as das diversas regiões do país, contudo, uma leitura mais cuidadosa nos leva a ver que a grande maioria é oriunda do
nordeste e, particularmente do estado do Maranhão. Portanto, a região nordeste
do país, no universo dessa pesquisa, pode ser considerada como a principal região “exportadora” de trabalhadores e trabalhadoras pobres e sem mão-de-obra
qualificada. Isso não só para o Estado do Pará, mas também para outros estados
do país. Esses/as trabalhadores/as, na maioria das vezes e por força das cir-
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cunstâncias, se engajaram em movimentos sociais e entidades da sociedade civil
organizada e/ou contribuíram para a criação e fortalecimento desses movimentos,
até como estratégia de sobrevivência.
Os/as trabalhadores/as cujos nomes figuram nas listas de ameaçados/as,
estão defendendo direitos de uma coletividade, e porque não dizer de toda a humanidade. Mesmo assim os resultados apontam para a dificuldade de construção,
por exemplo, de uma Rede Solidária, pois como será demonstrado no item III, há
um número expressivo de defensores/as atuando de forma quase isolada.
Outra constatação feita é que não estão presentes no meio dos/as DDH`s
entrevistados/as, entidades ambientalistas com expressão nacional ou internacional. Nenhuma entidade nesses moldes, ou outras que mesmo não sendo originalmente ambientalistas, mas que incorporaram em sua plataforma de luta, a defesa
do meio ambiente, foi citada como parceira pelos/as defensores/as entrevistados/
as. Na realidade, são as entidades com atuação local, no máximo regional que
apesar de não serem identificadas como ambientalistas, que efetivamente apóiam
a luta dos/as defensores/as na defesa do meio ambiente.
Essa situação aponta para a existência de formas distintas de se debater
e se defender o meio ambiente. Há uma forma mais teórica, adotada principalmente por pesquisadores/as das academias e intelectuais de algumas ONG’s e
uma forma mais prática e dinâmica de atuação política. Essa forma é a que vem
sendo trilhada pelos/as defensores e defensoras, é o confronto diário e constante,
literalmente “corpo a corpo” com representantes de grandes grupos econômicos
instalados na região, com representantes do poder público, alguns corruptos e
coniventes com o crime organizado. Parece redundante afirmar, mas a atuação
desses/as defensores/as é feita na prática do cotidiano. Eles/as estão na linha de
frente e a defesa pela vida – em todas as suas formas de expressão, às vezes
torna-se sinônimo de luta diária pelo pão de cada.
Esses/as defensores/as, não falam do que leram nos jornais ou do que
constataram das estatísticas pesquisadas na internet. Eles falam do que vivem,
o que eles/as falam, fazem e sofrem é a realidade da vida. A palavra vida pode
expressar o abstrato, mas o viver é concreto e tem demandas emergenciais, implica ter acesso à alimentação, moradia, saúde, etc. O viver, talvez melhor seria
o sobreviver, é dinâmico. Talvez por isso as duas formas de debate e defesa do
meio ambiente, aqui expostas, não se interajam.
Infelizmente, nesta área, a atuação dos/as defensores/as tem sido caracterizada pela resistência a grileiros, madeireiros e sojeiros, na defesa efetiva, nem
sempre eficaz do meio ambiente e da própria vida. Isso tem sido a regra.
Dos/as defensores/as entrevistados/as 20 são mulheres e 52 são homens,
todos e todas afirmaram ter orientação heterossexual. Essa pergunta, na maioria
das vezes causou certo embaraço, principalmente após serem explicados os significados das opções apresentadas no questionário: heterossexual, homossexual e
outros. Não raras vezes recebíamos a seguinte resposta dos homens: “sou homem
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que gosta muito de mulher...” ou “sou homem macho mesmo...”. As mulheres por
sua vez respondiam que eram hetero, ou que gostavam de homens, porém sem
demonstrarem a necessidade de auto-afirmação. Essa reação refletiu em uma pergunta feita no item II, que trata dos direitos defendidos pelas entidades onde o/a
DDH atua, pois apenas 06 defensores/as referiram defender os direitos dos homossexuais. Donde se conclui que apenas esses/as incorporaram na plataforma de
lutas de suas entidades a questão do direito à orientação sexual, livre dos preconceitos. O mesmo não ocorre com a opção “defesa dos direitos das mulheres”, que
foi indicada por 49 defensores/as, como sendo prioritária das entidades.
A média de idade desses/as defensores/as é de 46 anos, no entanto, ao detalhar os dados, temos 15% com idade inferior a 40 anos, dos/as quais 31% são
mulheres e 69% são homens. O cruzamento entre média de idade e tempo médio
de atuação – 11,9 anos, sugere que os/as defensores/as iniciaram sua atuação
política por volta de 35 anos de idade. Porém, o detalhamento e o cruzamento dos
dados sobre a média de idade e tempo de atuação dos/as defensores/as com menos de 40 anos, indica que há DDH’s que iniciaram sua atuação política quando
tinham menos que 25 anos.
Ao fazermos o recorte de gênero nos dados sobre idade e tempo de atuação
tivemos as seguintes informações, que estão indicadas na tabela 01 abaixo.
Tabela 01 – Média de Idade dos/as Defensores/as
Gênero
Feminino
Masculino

Média Idade
(anos)
43,05
48,05

Média Atuação
(anos)
9,25
12,10

Média de Idade início atuação (anos)
33,8
35,95

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Constatamos no universo pesquisado que as mulheres iniciam sua atuação
política, em media 2,15 anos antes dos homens. No entanto chama a atenção
o fato de que 05 (cinco) das 11 (onze) mulheres casadas ou vivendo em união
estável se apresentavam como responsáveis pelo orçamento doméstico, tendo
em vista seus cônjuges estarem sem renda. Destacamos também que 09 (nove)
mulheres, ou seja, 45% do total, são declaradamente chefas de família tendo que
garantir a sobrevivência de si e de seus dependentes. Assim, temos como pressuposto que a participação dessas mulheres pode estar se dando muito mais pela
necessidade de sobrevivência do que, por motivos idealistas, o que foi observado
em algumas respostas dadas por defensores do sexo masculino, quando foi perguntado o que motivou o início da atuação política. Não queremos dizer com isso
que o ativismo político é um meio de vida e/ou de ganho financeiro ou que o idealismo não seja relevante para a atuação em prol da transformação social. Porém,
como a pesquisa revelou, na maioria dos casos a atuação é fruto da consciência
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de que efetivamente a união faz a força e que é essa força coletiva que garante a
sobrevivência, que preserva a vida.
A atuação dessas defensoras, sem dúvida indica participação política e empoderamento, o que se confirma com os cargos que as mesmas vêm ocupando
nas entidades em que atuam. No universo de DDH’s entrevistados/as temos o seguinte quadro: 08 presidentas, 04 coordenadoras, 01 cumprindo mandato político
e coordenando, 01 secretária de um partido político, 01 tesoureira, 01 assessora,
01 educadora, 01 representante, 01 não ocupando nenhum cargo, 01 não informado. Das 08 que são presidentas 03, presidem sindicatos de trabalhadores/as
rurais, alguns deles com mais de 10 mil filiados/as, o que se considera um grande
avanço. Somando-se às que exercem coordenação temos 12 defensoras atuando
como lideranças o que também pode ser considerado um grande avanço, pois
tradicionalmente as mulheres ocupavam apenas os cargos tidos como femininos,
que nesse universo pesquisado, também são ocupados por homens. Aliás, temos
defensores e defensoras ocupando cargos semelhantes, independente do sexo.
Proporcionalmente, as defensoras estão 3,0 pontos percentuais à frente dos
defensores, no que se refere à ocupação do cargo de presidente/a, 40% e 37%,
respectivamente. Porém, somando-se o número de defensores que são diretores,
coordenadores e lideranças, temos o total de 32 (14 presidentes, 06 diretores, 03
coordenadores, 05 lideranças) o que, nesse caso, proporcionalmente dá uma “vantagem” aos defensores do sexo masculino de 2,0 pontos percentuais, 62% contra
60%. Os demais defensores ocupam os seguintes cargos: advogado – 01, tesoureiro – 04, delegado regional – 01, secretário – 01, religioso – 01, assessor – 01, não
informado – 04; exercendo mais de um cargo – 07. O acúmulo de cargo se apresenta como um diferencial, fato que ocorre entre defensores homens. As mulheres,
na maioria das vezes, quando ocupam cargos de direção o fazem em apenas uma
entidade, muito embora atuem em outras. Já os homens, acumulam cargos sempre
de presidente e de diretor, ou são presidentes em mais de uma entidade.
O tempo médio de atuação dos/as defensores/as também nos chama a
atenção, pois embora a média apresentada de 9,25 anos para defensoras e 12,10
para defensores, no detalhamento desses dados indica que 24 defensores/as têm
tempo de atuação inferior a 05 anos. Dessa pequena amostra 02 – 06 meses, 09
– 01 ano, 05 – 02 anos, 03 – 03 anos, 02 – 04 anos e 03 – 05 anos. Esses, pela
pouca experiência política e pelo ativismo isolado, sem a retaguarda de parceiros
e de entidades mais fortalecidas tornam-se “presas fáceis” nas mãos dos bandidos que comandam ou são coniventes com o crime organizado no Pará. Não por
coincidência, os 03 defensores que foram assassinados no ano de 2007 no Pará,
tinham pouco tempo de atuação – Manoel da Conceição Cruz Filho (Manoel Borracheiro) – 02 anos, Raimundo Nonato Silva (Sinato) – 06 meses e Jaime Oliveira
(Paulista), que solidário a um grupo de trabalhadores/as rurais sem terra, que ocuparam uma área dentro da fazenda Jalisco, em Tomé-Açu, ajudou na organização
de uma associação, não era vinculado a nenhum sindicato e estima-se que seu
tempo de atuação fora de aproximadamente 03 meses.
	 Há suspeitas de que o número de DDH’s assassinados seja infinitamente maior do que se sabe, principalmente por
causa das atuações isoladas, como foi o caso de Paulista e que sabemos, é bastante comum no Pará.
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Recentemente, o IBGE divulgou estudo apontando novas estimativas para a
longevidade do povo brasileiro, porém a violência praticada, combinada com a impunidade, a ineficiência e ineficácia das políticas públicas implementadas em nosso
País, decerto, comprometem o alcance dessa longevidade, quer seja pela interrupção brutal da vida, quer seja pela sobrevivência, com seqüelas físicas, morais
e emocionais. A situação de vulnerabilidade em que vivem esses/as defensores/as
dos direitos humanos e demais trabalhadores/as rurais no Pará compromete, acima
de tudo, o desempenho de atividades produtivas, o convívio social e familiar, com
reflexos na saúde física e psíquica dos/as mesmos/as. Conseqüências dessa situação de vulnerabilidade são constatadas na renda familiar, na vida conjugal e nos
aspectos psicológicos. O convívio com os filhos, as atividades de lazer, a dedicação
ao trabalho e o desempenho da profissão, são atividades que vem sendo suprimidas da vida desses/as DDH’s pela ausência de segurança e paz.
Diante da pouca atuação do Poder Público para efetivar a justiça nesse Estado foram vários os/as DDH’s que afirmaram esperar somente em Deus, depositando
no divino as esperanças de consolidação de uma sociedade realmente humana.
Assim, para a pergunta sobre a religião, praticada ou adotada, os/as defensores/as se auto-declararam como: católicos romanos – 77%, católicos-espíritas
– 1,5%, luteranos – 1,5%, cristãos – 1,5%, evangélicos – 10% e sem opção religiosa
– 8,5%. A presença dos chamados evangélicos indica um avanço no que se refere à
participação desse segmento na defesa dos direitos humanos que, no meio religioso foi protagonizada durante décadas majoritariamente por religiosos/as da Igreja
Católica Apostólica Romana, formados sob a égide da Teologia da Libertação.
O reflexo do ônus da atuação política na vida conjugal é perceptível no percentual de DDH’s que, por ocasião da entrevista já viviam um segundo relacionamento e relataram que o primeiro havia acabado por causa da militância. Há dentre os/as casados/as um percentual que referiu ouvir reclamações dos cônjuges,
principalmente os defensores do sexo masculino. Reclamações sempre referentes
à ausência de casa e da família e à falta de estabilidade financeira. Essa questão
será trabalhada no Capítulo 4, que tratará dos Aspectos Psicológicos. A pergunta
que gerou essas respostas foi acrescentada após já terem sido entrevistados/as
aproximadamente 30% das pessoas. Até então, era perguntado apenas o estado
civil. Ocorre que ao ser entrevistado certo defensor, o mesmo relatou que a principal causa do término de seu casamento foi o ônus do ativismo. Sendo assim, uma
pergunta com esse enfoque foi incluída no questionário. De modo geral o estado
civil dos/as DDH’s entrevistados/as se apresenta da seguinte forma: solteiros (19)
– 26,38 %; casados ou em união estável (48) – 66,67%; viúvos (03) – 4,17%; sem
informação (02) – 2,78%. Desses/as, 38% afirmaram que o ônus do ativismo afetou o relacionamento que tiveram no passado.
Com relação à raça e etnia, os gráficos 03 e 04 a seguir, demonstram essa
distribuição, apresentando primeiramente os resultados de auto-declaração e posteriormente a partir do olhar da equipe técnica.
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Gráfico 03 – Cor, Raça e Etnia a partir da Auto-declaração
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Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 04 – Raça e Etnia no Olhar da Equipe Técnica
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Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Como se observa no gráfico 03, nas informações sobre cor, raça/etnia a
partir da auto-declaração dos/as entrevistados/as, há predominância da cor em
detrimento da raça. A cor, quando citada nas várias nuances, despolitiza a questão racial. Na visão de vários/as teóricos/as, dos/as quais citamos Rolland, o conceito de raça, ou melhor, a auto-declaração de pertencimento a uma raça é, acima
de tudo, um posicionamento político. Dizer-se negro/a é posicionar-se diante da
discriminação, do preconceito e da exclusão, motivadas principalmente pelas características fenotípicas (cor da pele, traços físicos, lábios, nariz, tipo de cabelo,
etc). O oposto, ou a negativa da identidade não deixa de representar também um
posicionamento político que se furta da aceitação, ou talvez da compreensão de
que o pertencimento racial é capaz de determinar a posição social que um/a cidadão/ã ocupa na sociedade.
Apesar do indicador “raça” não constar na maioria das pesquisas realizadas
no País e no Pará, sabemos que a pobreza tem raça, tal qual a riqueza, o mesmo
ocorrendo com os espaços ocupados no mercado de trabalho. Nas palavras de
Nobles, (...) raça não se define nem pelo sangue, nem pela origem, mas pelas
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conseqüências políticas ao definir as fronteiras de determinados grupos, resultando em demandas por políticas públicas. (NOBLES, 1995 in: ROLAND, 2000,
pg.11).
O gráfico 04 apresenta os dados consolidados, a partir da visão da equipe
técnica. Informações sobre quatro defensores/as ficaram prejudicadas, pois esses/
as foram entrevistados/as por outras pessoas que não fazem parte da equipe técnica. A consolidação dos dados mostrou um “deslocamento” dos/as defensores/as
entre as duas raças e a etnia aqui consideradas como referenciais. Dez defensores/as que se auto-declararam como pardos/as, pretos/as, mulatos/as e negros/as
foram considerados pela equipe técnica como sendo brancos/as. Por outro lado,
17 defensores/as que se auto-declararam como morenos/as claros/as e moreno/a
foram considerados negros/as. Essa negativa da identidade representa também a
baixa auto-estima de grande parte da população negra, que historicamente teve
sua imagem associada ao que é ruim, feio e negativo. As conseqüências do racismo podem ser vistas principalmente nos baixos salários, nos baixos níveis de
escolaridade e na precariedade das condições de moradia.
A tabela 02 e o gráfico 05 a seguir apresentam informações sobre o nível de
escolaridade dos/as defensores/as, com recorte de gênero, raça/etnia.
Tabela 02 – Escolaridade dos/as Defensores/as

Nível
Escolaridade
Não Alfabetizado
Alfabetizado
Fundamental I
Incompleto
Fundamental I
Completo
Fundamental II
Incompleto

Distribuição
por Gênero
Fem.

Mas.

01

Distribuição por Raça/Etnia
Indígena

Negra

Branca

03
01

02

01
01

02

09

08

03

04

08

01

06

03

04

11

01

09

05

51

Sem
inform.
01

02

Total
Qtd

%

04
01

5,0
1,0

11

15,0

12

17,0

15

21,0
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Fundamental II
Completo
Médio Incompleto
Médio Completo
Superior
Incompleto
Superior Completo
Sem informação
Nível Escolaridade

03
01

07

05

01

02
03

03
03

01
03

06

02

01

07

10,0

02
01

05
04

7,0
6,0

01

01

1,0

07

09

13,0

03

4,0

72

100

TOTAL
Pós-Graduação
Incompleta
Completa

01
01

03

04

01
04

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 05 – Escolaridade com Recorte de Raça e Etnia
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Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Esse gráfico e a tabela 02 confirmam estatísticas apresentadas por institutos de pesquisa tais como IBGE e IPEA. O documento intitulado Contra Informe,
publicado em 2007, aponta que as mulheres têm taxas mais elevadas de alfabetização que os homens, “vantagem” que não se reflete na mesma proporção, no
que diz respeito à renda; em geral as mulheres têm 3 (três) anos de estudos a
mais que os homens e que são maioria em todos os níveis de ensino, o que se
verifica também no segmento dos/as defensores/as. Embora, em números absolutos, a inserção da mulher nos níveis de escolaridade aqui apresentados pareça
inexpressiva, proporcionalmente, essa inserção se torna majoritária, à exceção do
Nível de Ensino Fundamental II Completo, que não contempla nenhuma mulher
do universo pesquisado. A título de exemplo da inserção majoritária das mulheres,
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citamos o Nível Superior: 03 mulheres e 06 homens que, proporcionalmente representa 30% e 12%, respectivamente.
Há consenso também que as estatísticas acima servem de parâmetro apenas para as mulheres e homens da raça branca, não se aplicando aos homens e
mulheres da raça negra e etnias indígenas, o que também se confirmou no estudo
que realizamos. Embora 57% dos/as defensores entrevistados sejam negros/as,
apenas 5% possuem formação em nível superior, enquanto que dos 35% dos/as
defensores/as brancos/as, 28% têm formação em nível superior. Disparidades que
estão presentes em outros níveis de formação. Importa mencionar que dos/das
defensores/as que concluíram cursos de nível superior, seis são religiosos. Destes
quatro são brancos/as e dois\duas são negros/as.
Seria interessante manter o recorte de gênero, raça e etnia na análise sobre
as condições de moradia. Porém, os dados referentes a esse aspecto ficaram prejudicados porque não faziam parte do questionário original, tendo sido incluídos
quando número considerável de entrevistas já havia sido feito. Já as informações
sobre acesso ao saneamento básico, foram significativas no aspecto quantitativo
e serão demonstradas no gráfico 07. Essas informações contemplam 03 situações
de moradia distintas: 1a.: as moradias cedidas aos/às defensores/as e a seus
familiares por amigos e parentes quando, por causa das perseguições, precisam
abandonar seus lotes. Logo, as informações sobre acesso a saneamento básico
não se referem exclusivamente às residências de propriedade dos/as defensores/
as; 2a.: moradia dos/as defensores/as que habitam nas áreas urbanas e que têm
nos lotes seus espaços de trabalho e 3a.: moradia dos/das defensores/as que têm
residência fixa nas áreas urbanas, cujas atividades profissionais são distintas da
agricultura e não dependem diretamente da terra. Sem essa ressalva poderia ser
questionado, por exemplo, o índice relativamente alto (para os padrões paraenses) de pessoas na área rural que têm água encanada e rede telefônica, enquanto
é sabido que as ocupações e inclusive vários assentamentos e reservas já regularizadas carecem de infra-estrutura.
Segundo o Professor Dr. José Juliano de Carvalho Filho in Mota (2007, pg.
145) houve uma mudança no caráter da reforma agrária proposta no Brasil, que:


(...) passou de estrutural para meramente compensatórias, tal
qual as ‘reformas’ dos governos anteriores. (...) já não são estabelecidas metas de assentamento nem se considera a área
reformada” como estratégia de implantação da reforma. Diante
disso os assentamentos continuam a ser implementados de forma fragmentada.

Ao longo das entrevistas realizadas ouvimos relatos e nos deparamos com
situações que exemplificam a reflexão descrita acima, das quais citamos as duas
seguintes:
	 Contra Informe da Sociedade Brasileira (...)
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I. O PDS em Medicilândia foi legalizado em 2005 – Portaria n.º 023, de
23/11/2005, transcorridos quase 01(um) ano, pouco foi feito. Dentro da
área disponibilizada pelo INCRA para o projeto – cerca de 233 mil hectares,
deveriam ser demarcados 1.200 lotes, dos quais 98 já encontravamse ocupados por moradores há 30 anos. A morosidade, principalmente
por parte do próprio INCRA e do IBAMA gerou e gera especulações de
toda ordem e favorece o extrativismo ilegal, bem como as violações dos
direitos dos/as moradores/as do PDS. Sendo assim, o STR denunciou
ao Ministério Público a lentidão desses órgãos na condução do processo
de ocupação legal da área. Denúncia também foi feita ao IBAMA no que
diz respeito à extração ilegal de madeiras dentro do PDS. Em resposta
a essa última denúncia o IBAMA realizou operação na área em conjunto
com a Polícia Federal. Já o INCRA não tomou as providências que lhes
cabia.
II. Reserva Extrativista do Rio Iriri – essa Reserva tem uma área de 398.938
hectares e está situada no Município de Altamira, numa região conhecida
como Terra do Meio, fazendo divisa com o Rio Xingu. A Reserva foi legalmente constituída em 05/06/2006 e ainda não havia sido feito nenhum
tipo de ação por parte dos órgãos públicos, à exceção da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira, que doou um pequeno gerador e um telefone
aos/às moradores/as da reserva. Dentro da RESEX não há água encanada, rede de esgoto nem energia elétrica. Também não há escolas nem
posto de saúde. Moram na RESEX 62 famílias com aproximadamente
200 crianças. Muitas dessas famílias moram na área destinada à reserva
a mais ou menos 50 anos e, como não existem escolas, os moradores
não são alfabetizados, nem mesmo as crianças. Devido à falta de saneamento básico é comum haver surto de diarréia e, no último surto (conforme informações de entrevistados), ocorrido meses antes das ações de
abordagem, 20 (vinte) crianças ficaram bastante debilitadas e 03 (três)
dessas foram a óbito. A carência dentro da reserva é tão grande que
os/as defensores/as relataram que quando viajam para Altamira, onde
há pessoas conhecidas, pedem roupas e calçados para doar às pessoas
da reserva. Relatos nos informam que muitas crianças andam nuas e
descalças por não terem vestuário e calçados. A situação de pobreza é
tão grande que por muitas vezes as pessoas não têm o que comer, inclusive os familiares dos/as DDH’s. Dentro da reserva há pessoas adultas
que não conhecem dinheiro e não sabem sequer assinar o nome. Não
há nenhum órgão do poder público efetivamente instituído dentro da RESEX, mas há duas pessoas que lá trabalham para a Secretaria Municipal
de Saúde e para a Fundação Nacional de Saúde que são dois Agentes
	 A viagem para se chegar até a sede do Município de Altamira demora em média 08 dias de barco.
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Comunitários de Saúde – ACS, uma delas trabalhando especificamente
como microscopista, fazendo análise de lâminas de malária, doença com
alta incidência na reserva.

Gráfico 07 – Acesso ao Saneamento Básico

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Utilizamos o conceito de Saneamento Básico nos moldes tradicionais e não
o conceito ampliado, que incorpora no saneamento a dimensão ambiental, pois
baseados nas estatísticas do IBGE que colocam a região Norte, da qual se destaca o Estado do Pará, com os menores índices de saneamento básico, compreendemos que o saneamento na dimensão ambiental é uma meta a ser percorrida.
Assim, foram considerados como serviços de saneamento básico, o tratamento
de água e esgoto e a coleta de lixo. Incluímos também nesse item uma pergunta
sobre o acesso à telefonia, que é um serviço igualmente importante para a população, especialmente para pessoas vivendo em situação de risco e ameaças, que
em algumas circunstâncias precisam buscar ajuda urgente e/ou, quando impedi-

	 Para o aprofundamento da questão do saneamento no Pará, sugerimos a leitura do Observatório da Cidadania n. 2,
especificamente, artigo de CARVALHO & WEIDENBERG, 2003.
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das de circularem pelas vias públicas, podem resolver questões pessoais, profissionais e da militância sem sair de casa.
Como se observa no Gráfico 07, o maior percentual apresentado – 25% é
referente à falta de acesso ao saneamento e, na ordem decrescente temos as
informações sobre o acesso à energia elétrica – 21% e saneamento completo
– 15%, acesso apenas à água e energia elétrica – 11% e à água, energia elétrica
e rede telefônica, também – 11%. Ressalvamos, no entanto, que esses serviços nem sempre são fornecidos por empresas públicas, como Celpa e Cosanpa.
Esses índices são no mínimo uma afronta, tendo em vista que são referentes à
realidade de pessoas que moram na região onde se encontra a maior reserva de
água doce do planeta e em um estado onde está construída uma das maiores
hidrelétricas do país.
Na era da informática, em que se propaga a inclusão digital, do universo de
72 defensores/as apenas 06 – 8,3% têm acesso à essa tecnologia. A comunicação, via de regra, é feita por telefone celular, quando se encontram em áreas com
cobertura; via recados verbais e correspondências escritas. São essas as principais formas utilizadas pelos agressores para efetivar suas ameaças.
Estatísticas nacionais comprovam que há uma relação proporcional entre
nível de escolaridade, renda e acesso aos serviços que constituem o saneamento
básico, o que também se verificou no segmento dos/as defensores/as, pois
somadas as rendas per captas dos 15% que têm saneamento básico completo,
tem-se como média R$ 953,69, o equivalente a 2,5 salários mínimos. Por outro
lado, os 25% que não tem acesso ao saneamento básico tem renda per capta
média de R$ 215,99 o equivalente a pouco mais que 0,5 (meio) salário mínimo.
Estão entre os 15% que tem acesso ao saneamento básico completo 07 (sete) das
09 (nove) pessoas que concluíram cursos de nível superior e as 04 (quatro) que
concluíram uma pós-graduação. Dentre os 25% que não tem acesso a nenhum
serviço de saneamento básico, estão 04 (quatro) das 11 (onze) pessoas que não
concluíram o ensino fundamental I, a única pessoa que se enquadra na categoria
“alfabetizada” e 01 (uma) das 04 (quatro) pessoas que não são alfabetizadas. Ao
fazermos o recorte racial, verificamos que mais uma vez as estatísticas nacionais
se confirmam também no segmento de DDH’s, principalmente no que se refere às
seqüelas da escravidão negra em nosso país. Em artigo publicado no Observatório
da Cidadania – Pará no. 2, Bentes & Oshai (2003, pgs. 93,94) afirmam:
É inegável a condição de subalternidade da raça negra no Brasil,
bem como a alienação do acesso a bens e serviços produzidos
na sociedade brasileira. Quando da abolição da escravatura,
não se implantou nenhuma política pública que pudesse garantir o mínimo dos mínimos para a sobrevivência dos alforriados.
Essa condição de miserabilidade e, na maioria das vezes, de
subvida do povo negro é incontestável, é histórica. Reconhecer
a igualdade dos povos com relação à condição humana é uma
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coisa. Afirmar que todos os povos são iguais, nas oportunidades
de acesso aos bens e serviços, isso já é outra coisa.

Sendo assim, dos 15% que tem acesso ao saneamento básico 07 (sete), o
equivalente a 68%, são da raça branca. Dos 25% que não tem acesso ao saneamento 12 (doze), o equivalente a 70% é da raça negra, 01 (um) é indígena, o equivalente
a 7%, 03 (três), ou seja, 16% são da raça branca e uma pessoa sem raça declarada.
Quanto ao último subitem Dados Profissionais dos/as entrevistados/as,
abordaremos a relação entre a profissão e ocupação, vínculos empregatícios e
renda, mantendo na análise o recorte de gênero, raça e etnia. A exemplo do fluxo
migratório impulsionado a partir das questões urbanas, estruturais do capitalismo,
citamos o deslocamento de pessoas oriundas de outras regiões para o Estado do
Pará, principalmente na década de 70. Destacamos inclusive que 22 (vinte e dois)
dos/as 51(cinqüenta e um/a) defensores/as que na ocasião da entrevista declararam-se como trabalhadores rurais, exerceram antes outras atividades diversas
da agricultura, conforme tabela 4. Na tabela 03 abaixo estão demonstradas as
profissões declaradas, contrapostas às ocupações dos/as entrevistados/as.
Tabela 03 – Profissão X Ocupação
PROFISSÃO

Trabalhador Rural
Trabalhador Rural
Magistério
Advocacia
Secretariado
Escriturário /
Assessor
Corte e Costura
Salgadeira
Comunicador
Animador Popular
Religioso
Pescador
Motorista
Serviços Gerais
Mecânico Industrial
Agro-extrativista

OCUPACÃO

%

Ativismo
Ativismo e lavoura
educação popular, docência e ativismo,
coordenação e ativismo, secretariado.
advocacia e ativismo, advocacia e atividades
clericais.
coordenação

41,0
29,0

Cargo público e ativismo

1,5

Ativismo
Desempregada, ativismo
Comunicação, atividades clericais e ativismo.
Atividades clericais e ativismo
Atividades clericais e ativismo
Pesca, lavoura e ativismo.
Beneficio do INSS e ativismo
Aproveitamento de resíduos e ativismo
Lavoura e ativismo
Ativismo e extrativismo
Total
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6,0
4,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
100,0
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Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Tabela 04 – Profissão Atual X Vínculos Anteriores
Profissão Atual
Trabalhador Rural

Trabalhador Rural

Vínculos Anteriores / Atividades Desenvolvidas
Agente distrital, capataz em construção civil, trabalhador
braçal, carpintaria e agricultura, comércio, garimpo,
agricultura e vigilância, construção civil, forças armadas
e garimpo, mateiro, operador de máquina, pedreiro
e carpinteiro, prensagem de fibras, serviço público,
topógrafo, empreiteiro, vendedor.
Agricultura, gerente de fazenda, vaqueiro.

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Da análise das tabelas e dos diálogos estabelecidos nas entrevistas, podemos afirmar que os problemas urbanos vão empurrando os trabalhadores para
as áreas rurais e a possibilidade de trabalho com a terra às vezes se constitui
em única saída para a geração de renda das famílias. Por outro lado, a situação
de risco e ameaça vivida pelos/as mesmos/as, dificulta o desempenho das atividades profissionais, o que se reflete na renda. É possível visualizar dentre os
trabalhadores/as rurais um movimento contrário ao êxodo rural, pois a maior parte
dos/as 22 (vinte e dois/duas) trabalhadores/as que mantiveram vínculos empregatícios distintos da agricultura, muitos dos/as quais no mercado informal, tiveram
esses vínculos nas áreas urbanas, para onde migraram em busca de melhores
oportunidades de trabalho e de vida. Porém o esgotamento das possibilidades de
sobrevivência nas áreas urbanas acabou por provocar esse retorno ao meio rural.
Portanto, a luta pelo direito à terra e ao meio ambiente está longe de ser uma luta
puramente idealista. Literalmente os/as defensores/as e suas entidades, que atuam na defesa dos direitos humanos e, especificamente dos referidos acima, têm
a terra como espaço de trabalho, como alternativa à exclusão do mercado, como
meio de sobrevivência.
Outra situação que ilustra bem esse retorno ao rural refere-se à retaliação a
trabalhadores/as de áreas urbanas que ousam reclamar seus direitos trabalhistas.
Relatos nos dizem que no Município de Rondon do Pará os responsáveis pelas
ameaças a DDH’s e a trabalhadores/as, são de certa forma os principais empregadores no município e que esse fato, aliado à omissão dos órgãos oficiais competentes, têm deixado os/as trabalhadores/as “nas mãos” desses empregadores.
Os/as trabalhadores/as são intimidados/as a não reivindicarem melhorias e/ou a
efetivação dos direitos trabalhistas por parte dos empregadores. Ao serem demitidos não recebem os valores devidos e são desafiados a recorrerem à Justiça do
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Trabalho. Segundo os depoimentos, os/as trabalhadores/as que ousaram recorrer
à Justiça, ficaram estigmatizados/as e não conseguiram inserção no mercado formal. Os/as que não se submetem e buscam apoio nos sindicatos passam a ser
perseguidos, juntamente com as lideranças.
O desemprego em Rondon do Pará é o principal propulsor das ocupações,
pois segundo depoimento de um/a defensor/a, a maioria dos/as trabalhadores/as
rurais que está hoje nos projetos de assentamento ou nos acampamentos, já teve
vínculo empregatício em fazendas ou madeireiras do município.
Como já mencionado, os/as defensores/as dos direitos humanos entrevistados/as são, em sua maioria, trabalhador/a rural – 70%, havendo uma diversificação das profissões nos 30% restantes que, conforme a tabela 03, se apresenta da
seguinte forma: Magistério, Advocacia, Secretariado, Assessoria, Corte e Costura,
Salgadeira, Comunicador, Animador Popular, Religioso, Pescador, Motorista, Serviços Gerais, Mecânico Industrial e Agro-Extrativista.
Verificamos que os profissionais com formação superior estão dentre os
poucos que conseguem ter ocupação compatível com as profissões e conciliar
as atividades profissionais com o ativismo – 12%. Os demais que conciliam profissão e ativismo são os trabalhadores rurais – 29% do total de 70%; escriturário
– 1,5%; pescadores – 1,5%; agro-extrativistas – 3,0%. Por outro lado, temos 41%
de trabalhadores rurais que não conseguem sequer desempenhar suas atividades
profissionais por estarem em situação de risco e ameaça.
Considerando que o somatório da renda familiar mensal dos/as 72 DDH’s é
de R$ 54.705,00 e que dependem dessa renda 334 pessoas, incluindo os/as próprios/as defensores/as, tem-se como per capta mensal o valor de R$ 163,78, pouco mais de 1/3 do salário mínimo. Porém, por tratar-se de média, ficam invisíveis
as famílias que não possuem sequer um centavo como renda. Nessa situação se
encontram 10 famílias – 13,88% do universo pesquisado, todas representadas
pelos defensores, do quais 09 são da raça negra e 01 da raça branca. Fica invisível também 24 famílias – 33,33%, cujo per capta familiar mensal esta abaixo
de 1/3 do salário mínimo. Dessas, 18% referem-se às famílias das defensoras e
82% às famílias dos defensores. Fazendo o recorte racial temos 17 defensores/as
da raça negra, 05 da raça branca, 01 de etnia indígena e 01 sem raça declarada.
Nesse patamar, estavam as famílias dos defensores Raimundo Nonato Silva – Sinato e Manoel da Conceição Cruz Filho – Manoel Borracheiro, ambos brutalmente
assassinados dias após terem sido entrevistados por equipe do programa. Certamente e infelizmente agora suas famílias devem se enquadrar no patamar das
que não tem nenhuma renda.
As conseqüências do ativismo político, sem a devida garantia de integridade
física por parte do Estado, são perceptíveis na renda familiar dos/as defensores/as. Nesse sentido constatamos que 23 das 24 famílias que tem renda média
per capta abaixo de 1/3 do salário mínimo são representadas por defensores/as
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que não estão conseguindo exercer suas atividades profissionais, dos/as quais 22
são trabalhadores/as rurais. Os/as demais conciliam o ativismo com as atividades
trabalhistas e, mesmo assim, verificamos que os resultados financeiros dessas
atividades não garantem efetivamente a sobrevivência familiar. Quanto às famílias
com per capta igual a zero, estas são representadas 100% por defensores/as que
são trabalhadores/as rurais com dedicação exclusiva ao ativismo político.
Se considerarmos a ausência de renda dos defensores homens e/ou dos
esposos das defensoras, e ainda, se considerarmos que 09 defensoras (solteiras,
viúvas ou sem informação sobre estado civil) são responsáveis pelo próprio sustento e de seus dependentes, teremos ao todo 20 mulheres “chefas” de família,
das quais 14, ou 70% são do universo pesquisado.
Libardoni (2007, pg.74) faz referência a uma pesquisa realizada pelo IBGE,
onde se verificou que, “quando as mulheres são chefas de família, respondem por
88,7% da renda familiar e, quando o chefe é o homem, a participação delas é de
43,6%”. Essa pesquisa foi realizada em 2004 no Distrito Federal e, diante dessa
referência de percentual para se definir o/a chefe/a de uma família, percebemos
um reforço à desigualdade. Indagamos inclusive se os percentuais de referência
não deveriam ser iguais. Seguindo a lógica da pesquisa referida, as esposas dos
defensores, mesmo contribuindo com na renda familiar com percentual superior a
50%, não seriam consideradas como chefas de família, o que nos leva a pensar
que na verdade, os critérios que definem a classificação de chefe/a de família extrapolam os ganhos financeiros. Se adotarmos nesta análise sobre os/as DDH’s,
que o critério para se classificar um/a “chefe/a” é a participação na renda familiar
com percentual superior a 50%, teremos mais 07 mulheres “chefas” de família, 03
do universo direto e 04 do indireto.
Uma parcela significativa do valor da renda média mensal familiar advém
da contribuição dos cônjuges dos/as defensores/as casados/as ou vivendo em
união estável, o que representa R$16.650 ou 38,56% de um total de R$43.175,00.
Verifique composição de renda apresentada na Tabela 05, abaixo:
Tabela 05 – Renda Familiar dos/as DDH’s
DDH

Renda Própria

(R$)

Renda do Cônjuge (R$)

Total

(R$)
Mulheres

8.600,00

6.680,00

15.280,00

Homens

17.925,00

9.970,00

27.895,00

Total

26.525,00

16.650,00

43.175,00
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Percentual de Participação na Renda Familiar
Renda Familiar
juge

2007

(R$)
Percentual Participação DDH
Total (R$)
15.280,00

56,28 43,72 100,0

27.895,00

64,26 35,74 100,0

Percentual Participação Côn-

Fonte: Entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de

Proporcionalmente os maridos e/ou companheiros contribuem com parcela
maior na composição da renda familiar das defensoras, do que as esposas na
renda dos defensores, muito embora 06 (seis) dos 09 (nove) cônjuges ou companheiros e 18 (dezoito) das 37 (trinta e sete) esposas ou companheiras dos defensores sejam também DDH’s. Isso vem ratificar os dados estatísticos que apontam
que no mercado de trabalho, os salários representam um dos principais fatores de
desigualdade entre mulheres e homens.
A primeira vista podemos até pensar que as mulheres, nesse caso as defensoras, têm rendimentos financeiros, superiores aos de seus maridos e/ou
companheiros pelo fato de contribuírem com 56,28% da renda familiar e como já
mencionado, 05 (cinco) responderem sozinhas pelo orçamento familiar. Entretanto chamamos atenção para o fato desses maridos e/ou companheiros não estarem desempenhando suas atividades profissionais, só recebendo ajuda de custo
das entidades onde atuam. Essas são associações, cooperativas e sindicatos de
trabalhadores/as rurais que são mantidas através das contribuições de seus associados, as quais ficam sujeitas aos imprevistos, comuns à natureza das atividades
agrícolas. Por isso era comum os/as DDH’s afirmarem que os valores declarados
como ajuda de custo eram pagos, apenas quando “dava”. Outra situação digna de
relevo é que 02 defensoras, têm ganhos financeiros que cobrem quase a metade
da renda média das defensoras casadas ou vivendo em situação estável, ou seja,
respondem sozinhas por R$ 4.000,00 de um total de R$8.600,00. Essas defensoras atuam na área urbana e não são trabalhadoras rurais.
Finalizando a análise do perfil dos/as DDH’s entrevistados/as julgamos pertinente registrar que 06 dos 09 cônjuges e/ou companheiros das defensoras casadas e/ou vivendo em união estável também são defensores dos direitos humanos,
porém não são lideranças. Do total de 37 defensores casados ou vivendo em
união estável temos 18 esposas que são defensoras dos direitos humanos, no
entanto sem atuarem como lideranças na linha de frente. Pelos diálogos estabelecidos com os/as defensores/as durante as entrevistas, constatamos que as
mulheres têm se mostrado mais tolerantes com relação à atuação dos maridos
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embora haja relatos de queixas sobre a ausência do defensor do lar, pouco convívio com os/as filhos/as e a escassez de recursos financeiros, que compromete
o orçamento familiar e, por conseguinte a sobrevivência da família. Com relação
às defensoras a situação se mostra diferenciada, pois os relatos das mesmas,
principalmente das que são chefas de família, indicam intolerância por parte dos
ex-maridos e/ou ex-companheiros, que não validavam a atuação política delas.
O ativismo era considerado pelos ex-maridos e/ou ex-companheiros como sinônimo de vagabundagem, pretexto para sair de casa, busca de oportunidade para
traição, etc. E, por causa dessa intolerância, que por vezes se materializava em
violência física, psicológica, dentre outras, algumas defensoras tiveram que pôr
fim em seus relacionamentos. Duas das nove defensoras que vivem relacionamento conjugal afirmaram sofrer pressões dos seus cônjuges, principalmente por
ciúmes. Nota-se que as cobranças feitas aos/às defensores/as acontecem sob aspectos diferenciados. O mesmo se evidencia nas situações de ameaça, calúnia e
difamação, onde os caluniadores e difamadores revestem de valores morais com
conteúdos machistas suas críticas e calúnias, para atacarem as defensoras, que
são chamadas de safadas, vagabundas e outros xingamentos que não convém
expor neste relatório.
Diante do exposto concluímos que os/as defensores/as dos direitos humanos sofrem pressões tanto no espaço privado, quanto no público, obviamente em
proporções e com conseqüências incomparáveis. Algo que julgamos importantíssimo para ser pesquisado, e que em nosso estudo não foi possível aprofundar, é
o impacto do ônus do ativismo nas famílias dos/as defensores/as, pois a opção de
um/a torna-se indiretamente a opção de todos/as da família já que os impactos ao
incidirem sobre aspectos econômicos e biopsicossociais do/a defensor/a incidem
também sob seus membros. Há um exército de órfãos/ãs, viúvos/as que não pode
continuar sendo ignorado.

3.2 – ATUAÇÃO DOS/AS DDH’S E DIREITOS DEFENDIDOS
Nesse item serão demonstrados quais são as principais áreas de atuação
e/ou os direitos que são defendidos pelos/as defensores/as. Consideramos, no
entanto, que as respostas dadas nesse item ficaram parcialmente prejudicadas,
pois não foi solicitado aos/às defensores/as que informassem o grau de prioridade
do direito ou da área de intervenção para a entidade onde atuam. Sendo assim,
classificamos os direitos defendidos a partir da freqüência em que foram citados,
buscando então identificar o grau de prioridade dos mesmos para as entidades de
um modo geral. Vejamos a tabela 05 abaixo:
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Tabela 06 – Direitos Defendidos por Ordem de Prioridade
Direitos Defendidos
01. Terra
02. Moradia
03. Meio Ambiente
04. Mulheres
05. Direitos Trabalhistas e Atuação Sindical
06. Crianças e Adolescentes
07. Atuação em Casos de Violência Estatal
08. População Negra
09. Portadores de Necessidades Especiais
10. Atuação na Área da Comunicação
11. Outros: Direitos da População Indígena, Saúde, Crédito,
Direito Previdenciário, Agricultura Familiar
12. Homossexuais
13. Atuação na Área do Direito

Freqüência
Qtd.
%
72
100,0
62
86%
56
79%
49
68%
46
64%
43
60%
42
59%
37
52%
27
38%
19
27%
16

22%

06
05

9,0%
7,0%

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Como pode ser observado, as principais áreas de atuação dos/as defensores/
as são terra, moradia e meio ambiente, tendo sido referenciadas por 100%, 86% e
79%, respectivamente. As áreas menos citadas referem-se aos direitos dos homossexuais e atuação na área do Direito – com 9,0% e 7,0%, respectivamente. Essa
última é específica para as entidades que têm em seus quadros advogados/as.
Embora tenhamos destacado as 03 primeiras áreas mais citadas, não podemos desconsiderar a importância das outras áreas/direitos presentes na plataforma de atuação das entidades, afinal 08 das 13 áreas/direitos defendidos foram
referenciados por mais de 50% das entidades. Partindo do pressuposto que os/as
defensores/as vêm sofrendo retaliação não por defenderem os direitos humanos
de um modo geral, mas por defenderem direitos específicos, e objetivando compreender melhor essa questão, fizemos um cruzamento dos dados que apontam
os principais direitos defendidos / atuação do/a DDH e suas(s) entidade(s) X áreas
em conflitos / fatos instigadores de divergências e conflitos entre DDH’s e representantes de grupos econômicos nos municípios e regiões, conforme tabela 06
abaixo.
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Tabela 07 – Causas dos Conflitos X Direitos Defendidos
Principais Direitos
Defendidos /
Atuação

Fatos instigadores de Divergências e Conflitos

1, 2, 5, 7, 10,11

Atuação do STR, apoio a moradores/as dos Acampamentos Complexo Moraes, Vila Gavião e Deus é
Fiel – na região, ações em defesa dos direitos trabalhistas, do meio-ambiente e da moradia.

1 – 5, 7, 9 – 13

Construção da Hidrelétrica Belo Monte, questionamentos sobre resultados do estudo sobre os impactos ambientais, apoio na criação de reservas
extrativistas na região, denúncias de extração ilegal
de madeira, atuação para punição de mandantes e
assassinos de DDH’s na região e dos que violam os
direitos sexuais de crianças e adolescentes, apoio a
trabalhadores/as rurais ao longo da BR 163, resistência à exploração ilegal de minério em áreas de
reserva, apoio a moradores/as da Ocupação Esperança 4, denúncia de crimes ambientais, combate à
grilagem de terras.

1– 5, 7, 9 – 12

Apoio na criação de 02 PDS e 05 PA’s, atuação para
punição de mandantes e assassinos de DDH’s na
região, denúncias de extração ilegal de madeira, denúncias de crimes ambientais, combate à grilagem
de terra, apoio a moradores/as da Área Mandacari e
do PDS Virola Jatobá.

4. Belterra

1, 2, 5, 7, 9, 10,
11

Combate à grilagem de terras na região, atuação em
defesa da reforma agrária, denúncias de extração
ilegal de madeira; ganha evidência no município e
região a expansão da fronteira agrícola da soja, da
indústria madeireira e do agro-negócio.

5. Benevides

1 – 3, 5 – 7, 10,
11

Apoio a moradores/as de uma área dentro da fazenda Maguari, defesa do meio ambiente e da moradia,
denúncias de extração ilegal de madeira, de crimes
ambientais, de abuso de poder e violência estatal.

6. Dom Elizeu

1, 7, 9 – 11

Apoio a moradores/as das áreas Nova Kauana, Flor
do Campo e Rio Bananal, defesa do direito à terra, à
moradia e trabalhistas.

7. Eldorado
dos Carajás

1 – 5, 7, 9, 10,
13

Apoio a moradores do Acampamento Santa Maria,
defesa do meio ambiente e da moradia.

Municípios

1. Abel
Figueiredo

2. Altamira
(Castelo dos
Sonhos e
Resex Rio
Iriri)

3. Anapu

	 1. Terra, 2. Mulheres, 3. Criança e Adolescente, 4. Portadores de Necessidades Especiais, 5. Meio Ambiente, 6. Área do
Direito, 7. Direitos Trabalhistas e Atuação Sindical, 8. Homossexuais, 9. População Negra, 10. Moradia, 11. Atuação em
Casos de Violência Estatal, 12. Atuação na Área da Comunicação, 13. Outros.
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Principais Direitos
Defendidos /
Atuação

Fatos instigadores de Divergências e Conflitos

1 – 5, 7, 10, 11,
13

Apoio a moradores/as da Ocupação Planta Brasil, do PA
Mamuí, do Acampamento Alto Bonito e uma área dentro
da fazenda Santa Bárbara; fazem parte do
foco de
conflitos as fazendas Grota de Laje, da Mineira e Alzira;
denúncias de trabalho escravo, e atuação na punição de
mandantes e assassinos de DDH’s no município.

1 – 12

Atuação política no Poder Legislativo Municipal, apoio
a moradores/as do Projeto “Lia”, defesa do meio ambiente, denúncias de grilagem e de extração ilegal de
madeira; ganha evidência no município a expansão
da indústria madeireira, de serrarias e carvoarias cuja
legalidade para funcionamento pairam suspeitas.

10. Juruti
Velho

1, 2, 5, 10, 12

Atuação em defesa do meio ambiente e da moradia;
resistência à instalação do Projeto Juruti vinculado
a uma grande mineradora multinacional que atua na
região; apoio às comunidades situadas às margens
do Lago Juruti Grande – região de implantação do
Projeto. Estima-se que 10 mil pessoas serão afetadas diretamente por esse projeto.

11. Marabá

1 – 5, 7, 9, 10,
11, 13

Defesa do meio ambiente, moradia e direitos trabalhistas, denúncia de grilagem, apoio a moradores
do Acampamento Zumbi dos Palmares II – fazenda
Cabo de Aço e Ocupação Pedro Laurindo.

1 – 5, 7 – 13

Apoio na implantação de PDS’s e a moradores/as da
Gleba Jaruaçu Penetecaua e da Área Ademir Frederich (Dema), denúncias de extração ilegal de madeira e de grilagem. O recrutamento de mão-de-obra
por empresa madeireira que atua dentro do PDS
tem provocado “inchaço” dentro do PDS e gerado
problemas de toda ordem, os quais são denunciados
aos órgãos competentes.

13. Moju

1, 3, 5, 7 – 13

Apoio a moradores/as do Acampamento Bom Sossego, defesa do meio ambiente e da moradia, denúncia de abuso de poder freqüentemente cometido
por delegada da Polícia Civil, denúncia de violência
estatal. Ganha evidência na região a expansão da
pecuária.

14. Novo Repartimento

1, 5, 10, 11, 13

Dados prejudicados

Municípios

8. Itupiranga

9. Jacundá

12. Medicilândia

15. Ourilândia
do Norte

1 – 7, 9 – 11

Apoio a 03 PA’s, dos quais tem sido foco para conflito o Luciana – fazenda Bacia Amazônica e o Promorar – fazenda Santa Clara, denúncia de trabalho escravo, defesa do meio ambiente e da moradia, além
dessa fazenda fazem parte do foco de conflitos as
fazendas Inajá-Porã e Forquilha
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Municípios

16. Pacajá

17. Parauapebas

18. Piçarra

19. Prainha

20. Redenção

21. Rondon do
Pará

22. Santa
Maria das
Barreiras

23. Santarém

Principais Direitos
Defendidos /
Atuação

Fatos instigadores de Divergências e Conflitos

1 – 5, 7, 9 – 12

Apoio a moradores/as da Gleba Eugênia, defesa do
meio ambiente e da moradia, combate à grilagem.
Há indícios que dentro de áreas destinadas à reforma agrária há plantação de maconha, desmanche
de veículos automotores e cemitérios clandestinos.

1 – 5, 9 – 11

Ações de liderança e apoio a moradores/as do Acampamento Carajás, defesa do direito à terra, defesa
do meio ambiente e moradia

1, 2, 10, 11

Apoio a moradores do Acampamento Prosperidade, em frente da fazenda Marco Júnior, denúncia de
abuso de poder por parte de alguns policiais da Polícia Militar da região, denúncia de violência estatal,
defesa do meio ambiente e da moradia.

1 – 5, 7, 9, 10,
11, 13

Atuação política no Poder Legislativo Municipal, no
combate ao desmatamento, à grilagem, à extração
ilegal de madeira, apoio na criação de resex, denúncias de crimes contra o patrimônio público. Ganha
evidência no município e região a expansão da fronteira agrícola da soja, da indústria madeireira e do
agro-negócio.

1 – 5, 7, 10

Apoio a moradores/as dos PA’s São Pedro, Hamilton
Cordeiro (ambos dentro da antiga fazenda Cristalino), Bom Sossego e Casa de Tábua, também faz
parte do alvo de conflito a fazenda Inajá-Porã.

1, 2, 5, 7, 10,11

Combate à impunidade e ao trabalho escravo, atuação para a punição de mandantes e assassinos de
DDH’s no município, defesa do meio ambiente e dos
direitos trabalhistas, apoio a moradores/as de PA’s
implantados no município, apoio a trabalhadores/as
rurais nas rescisões trabalhistas.

1 – 5, 7, 10, 11

Apoio a moradores/as de PA’s no município e região;
pontos centrais dos conflitos na ocasião – áreas ocupadas dentro da fazenda Inajá-Porã, defesa da moradia e do meio ambiente.

1 – 13

Apoio a moradores aos PA’s Curuá 2, Curuatinga,
Gleba Nova Olinda, defesa das Áreas Quilombolas Tiningu, Murumurutuba, Comunidade Sto. André, Área
Pacoval, atuação em defesa da reforma agrária, combate à extração ilegal de madeira; ganha evidência no
município e região a expansão da fronteira agrícola
da soja, da indústria madeireira e do agro-negócio.
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Principais Direitos
Defendidos /
Atuação

Fatos instigadores de Divergências e Conflitos

1 – 5, 7, 10, 11

Apoio a moradores/as da “Vila Landi” e do Acampamento Onze de Setembro – fazenda Araguaia.

25. Tailândia

1 – 5, 7, 10, 11,
12

Apoio a moradores/as das áreas “Chico Zima”, Renascer, Nova Esperança – “Chumbo Grosso” área
dentro da fazenda Acaraí e do Assentamento Vale
do Moju, denúncias de trabalho escravo, de grilagem
e de extração ilegal de madeira, defesa do meio ambiente e da moradia.

26. Tomé Açu

1 – 5, 7, 9 – 13

Apoio a moradores/as de áreas ocupadas dentro das
fazendas Ponta da Serra e Jurandir Ravena, defesa
do meio ambiente e da moradia.

1 – 3, 5, 9 – 11

Apoio aos PA’s Acampamento Reunida, Umuarama,
Rio Gelado e Sagitário, defesa do meio ambiente,
luta pelo direito à terra e à moradia, denúncias de
crimes ambientais, de extração ilegal de madeira,
da política da Eletronorte, especificamente pela não
reparação dos prejuízos causados a moradores à
época da construção da barragem de Tucuruí, com
reflexos até os dias atuais, pelas indenizações mal
feitas e pelos danos ambientais. Ganha evidência no
município a expansão da pecuária.

28. Vitória do
Xingu

1 – 5, 9 – 11

Defesa do direito à terra e ao meio ambiente, da moradia, dos direitos trabalhistas, denúncia de grilagem
e extração ilegal de madeira

29. Xinguara

1, 5, 6, 10, 11

Denúncia de arbitrariedades policiais, defesa do direito à terra e à moradia, apoio a trabalhadores/as
rurais sem terra.

Municípios
24. São João
do Araguaia

27. Tucuruí

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Feito o cruzamento dos dados, confirmamos o nosso pressuposto, pois
embora as entidades atuem em áreas diversificadas, como consta na segunda
coluna da tabela acima, as causas das ameaças e da intolerância com o ativismo político, não ocorrem, na maioria das vezes, simplesmente pela defesa dos
direitos humanos de um modo geral, mas pela defesa dos direitos que, se forem
efetivados, contrariarão interesses políticos e econômicos de grupos instalados na
região Amazônica. Faz parte desse grupo madeireiros, pecuaristas, sojeiros, sudanzeiros, grileiros, empresas de mineração, políticos e representantes do Poder
Público corruptos, policiais e funcionários públicos igualmente corruptos e coniventes com as arbitrariedades praticadas nos municípios do Estado do Pará.
	 Como são chamados os plantadores de soja em Santarém e região.
	 Como são conhecidos os beneficiários dos créditos da antiga SUDAM
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A coluna 02 da tabela 06 demonstra que as entidades dos/as DDH’s defendem direitos, por exemplo, dos portadores de necessidades especiais, da população negra, da mulher, de acesso à política de saúde, dentre outros. No entanto,
somente em Altamira foi relacionada à causa de ameaças a defesa dos direitos
das crianças e dos adolescentes, mas há que se considerar que independente
da denúncia de abuso sexual, já estava instaurada situação de risco em função
de outros fatos, que contrariam interesses de grupos econômicos (Hidrelétrica de
Belo Monte, extração ilegal de madeira, etc). Ressaltamos que em Anapu, Altamira, Rondon do Pará e Itupiranga foi referenciado como causa de ameaças a busca
de punição para mandantes e assassinos de DDH’s; bem como que em Rondon
do Pará a defesa dos direitos trabalhistas se constitui em forte causa de ameaças
à Presidenta do STTR e aos/às demais trabalhadores/as que compõem a diretoria
do sindicato. Ademais, todas as outras causas tinham / têm ligação direta com a
questão agrária e com a defesa do meio ambiente.

3.3 – PRESENÇA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E DO PODER PÚBLICO
NOS MUNICÍPIOS
A luta dos trabalhadores, independente de ser liderança, é
sempre para trazer benefício para o município. A partir da atuação há energia elétrica na área rural, crédito agrícola, estradas,
e quase tudo que há no município, como saúde e educação. A
prefeitura só faz administrar as conquistas. Acontece que os
fazendeiros não pensam dessa forma e acham que os sindicalistas só se reúnem para debater sobre ocupação de terra
(João Francisco Pinheiro, defensor dos direitos humanos em
Itupiranga).

Iniciamos este item com as palavras do defensor João Francisco Pinheiro,
que expressam o sentimento, muitas vezes reprimido, de tantos/as outros/as defensores/as dos direitos humanos com relação aos seus municípios e à sociedade
em geral. Com toda certeza, podemos afirmar que a consagração de direitos para
os humanos e humanas, mesmo que não efetivados para todos e todas, decorre
de lutas históricas, travadas por alguns/mas em benefícios de uma coletividade
que, diga-se de passagem, não reconhece o poder e a contribuição das organizações sociais na conquista dos direitos, tão pouco legitimam a ação dos/as
defensores/as.
Temos como pressuposto que a mídia, na grande maioria das vezes, dificulta o reconhecimento da importância da atuação dos/as defensores/as para a
transformação social, na medida em que deturpa as ações desses, caracterizando-as como negativas, quando veicula e corrobora com as campanhas de calúnia
e difamação, reforçando assim o estereótipo de que DDH’s “só defendem bandi-
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dos, invadem terras e causam confusão”. Quando há o reconhecimento da importância da atuação dos/as DDH’s nos municípios, há também o medo da represália
por parte de fazendeiros, grileiros e outros que não apóiam os/as defensores/as.
Foi-nos relatado que comerciantes de alguns municípios apóiam STR’s e demais
entidades da sociedade civil e seus representantes, principalmente pelos benefícios conquistados para os municípios e pelo aquecimento da economia, gerado
principalmente a partir dos créditos e incentivos disponibilizados para os/as moradores/as dos assentamentos. Esse apoio, no entanto, é velado, pois os comerciantes evitam confrontar com os opositores dos/as defensores.
Nosso objetivo neste item III foi identificar a presença da Sociedade Civil
Organizada e do Poder Público nos municípios onde atuam os/as defensores,
bem como o nível e a qualidade da relação estabelecida entre seus representantes, com vistas à estruturação de uma Rede Solidária. Transcrevemos abaixo
as informações prestadas pelos/as defensores/as, no entanto sem listar o posicionamento dos/as mesmos/as sobre quem são seus parceiros/as, bem como a
qualidade da relação estabelecida entre os órgãos do Poder Público e inclusive
com entidades da sociedade civil e com movimentos sociais. Fazendo isso com o
intuito de não acirrar os ânimos das partes envolvidas na correlação de forças que
move a relação direitos X deveres.
Tabela 07 – Presença da Sociedade Civil Organizada e do Poder
Público nos Municípios
Municípios

Sociedade Civil Organizada

Abel Figueiredo STTR, SINTRAF

Altamira
(Castelo dos
Sonhos e
Resex Rio Iriri)

Poder Público

Poder Judiciário, PM,PC

MMCC, Comitê Defesa da Vida,
mutirão pela cidadania, pastorais,
congregaçoes, GTA, FETAGRI,
STTR, ass. pequenos produtores,
SOS VIDA, mov. mulheres, SINTEPP, Comitê Crianças, igreja, assoc.
agric.(ABA), STR, CPT
Resex Iriri – só AMORERI
Castelo dos Sonhos – mov. mulheres, STR, igreja católica, sind.
Prod. Rurais, ass. Madeireiros, associações, igreja, OAB, maçonaria,
Aceapa ou Assiapa, Sindicort, ass.
Belo Monte, AIMAT
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PM, PC, PF, PRF, MPE, Defensoria Pública, SESPA, UBS, INCRA, IBAMA, CEPLAC, EMATER, IBGE, SEFA, SRF, DCCIM,
DRT, Superint. Regional Xingu,
MPF, Eletronorte, Secretária Desenv. Rural, rede pública de ensino, COSANPA, CELPA, delegacia, Poder Judiciário
Resex do Iriri – não há nenhuma
representação
Castelo dos Sonhos – correios,
posto de saúde, posto da PM posto da PC - delegacia, sub-prefeitura, INCRA eventualmente.

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

Municípios

Anapu

Belterra

Sociedade Civil Organizada

Poder Público

STR, AFEPRA, ASSEFA, igrejas,
pastorais, movimentos de mulhe- PM, PC, CEPLAC, EMATER,
res, STR, ACAIPA, FDA, CPT, FE- ADEPARÁ, SAGRI, INCRA,
TAGRI REGIONAL, Congr. Notre UMS
Dame, CDA,
Dados prejudicados
Poder Judiciário, Delegacia de
PC, Posto da PM, Posto de Saúde, escolas, Banco do Povo, há
Fórum, mas ações são realizadas em Santa Bárbara – município próximo, Cartório,

Benevides

Ass. Bairros de Benevides, STR

Dom Elizeu

FETAGRI, FETRAF, 30 associa- PM, PC, ADEPARÁ, EMATER,
ções de trabalhadores rurais, STR SEFA, PRF, MPE, Poder Judicie associações de moradores.
ário, escolas.

Eldorado dos
Carajás

FETAGRI, associação de moradoDelegacia, PC, PM
res e de mulheres.

Itupiranga

CPT, FETAGRI, igrejas católicas e
evangélicas, sindicato que defende
interesses dos fazendeiros, central
da FETRAF, STR, Ass. das Mulheres, Ass do Peq. Prod, creche, Colônia de Pescadores, SDDH, Ass
Trabalh. Rurais, Cooperativa de
Produção, MST, Conselho Tutelar,
CIMI, Sind. Rural, Ass Comercial,
SINTEPP, SINTSEP, SESI, SESC,
Sind Metalúrgicos, ass de pescadores, clubes de mães, assoc de
mulheres, produtores rurais, mototaxistas, oleiros, Ass. Moradores do
Bairro 12 de Outubro, COOPSERVIÇO

Posto do IBAMA, EMATER, PC,
PM, Fórum, Ouvidoria Agrária,
Poder Judiciário, Defensoria Pública, SEMEC, Secretaria Municipal de Saúde, SAGRI, Promotoria, EMBRAPA, INCRA, COSANPA, MPE, SEDUC.

Jacundá

ADETUNI, STR, Fórum de Desenv.
Integrado e Sustentável, ass.defesa da mulher, cons.gestor junto a
Eletronorte, SINTEPP, associação
de mulheres.

EMATER, Secretaria Desenvolvimento Rural, escola de ensino
fundamental, SEFA, COSANPA,
CELPA, PM, PC, delegacia, Poder Judiciário.

Juruti Velho

Marabá

Dados prejudicados
STR, FETAGRI, CPT, STR, Sind
dos Metalúrgicos, Sind dos Motoristas, do Comércio, CPT, MST,
SDDH, Ass. Trabalh. Rurais, Coop.
Produção, Conselho Tutelar, FETRAF, CIMI, Sind Rural, Ass Comercial, SINTEPP, SINTSEP, SESI,
SESC, Sind. Metalúrgicos.
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Delegacia de PC, PM, EMATER,
INCRA, IBAMA, ITERPA, PF,
EMBRAPA, COSANPA, MPE,
Defensoria, Poder Judiciário,
SEDUC.
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Municípios

Medicilândia

Moju

Sociedade Civil Organizada

Poder Público

STR, ass. mulheres, rádio comunitária, ass.trabalhadores rurais,
Poder Judiciário, PM, PC, anemov. mulheres, rádio comunitária,
xo do MPE, EMATER, CEPLAC,
coop.agricultores, sind.produtores
ADEPARÁ, Posto de Saúde.
rurais, assoc.produtores rurais, ARCAFAR, assoc.igrejas.
PC, PM, Poder Judiciário, INCRA

STR

Novo Repartimento

Sem informação

Ourilândia do
Norte

18 entidades, mas só 11 legitimadas pelo mov. soc., AAPPRA II,
ASFAM, APRAC, AVA, APRUCA,
CPT, FETAGRI, STR, ASCOBOJE, ALONTE, Ass BATÉIA, N.SRA.
Aparecida, Ass. Sta. Rita, APROSPoder Judiciário, SESPA, PC,
TUCA, APRECATIJU, SAMORANPM, ADEPARÁ, SAGRI, EMADU, igreja católica e Batista, do
TER
Véu, Assoc dos Peq. Agricultores
do Araguaxim II, Assoc Agricultores
e Amigos - AVA, Ass dos Lavradores
da Colônia Sta. Rita, Ass dos Prod.
Rurais da Colônia Bom Jesus, Ass
dos Campos do Triunfo Juari

Pacajá

STR, Ass. Pais das Casas Familia- CEPLAC, EMATER, PM, PC, INres Rurais, movimento de mulheres CRA, Poder Judiciário

Parauapebas

STR, sindicato, associações, PT,
CPT, SDDH, FETAGRI em Marabá,
igrejas, ASSIPRODUZ – defende
os interesses latifundiários

EMATER, INCRA, IBAMA, ITERPA, PC, PM, PF, Defensoria Pública, IBGE, MPE, Poder Judiciário

Piçarra

STR, Assoc. de Mulheres, Coop.
EMATER
de Serviços

Prainha

Dados prejudicados

Redenção

FETAGRI, FETRAF, 03 assoc trabalh. rurais, ass. moradores, STR,
Damas das Acácias, Federação
das Associações de Bairro, Projeto
de Cidadania (CPT)

PM, PC, ADEPARÁ, EMATER,
FUNASA, 02 escolinhas ensino
fundamental, órgãos da Saúde,
SAGRI, Delegacia comum, Delegacia da Mulher

Rondon do
Pará

STTR

Poder Judiciário, PM, PC

71

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

Municípios

Sociedade Civil Organizada

Poder Público

Santa Maria
das Barreiras

PM, PC, ADEPARÁ, EMATER,
FETAGRI, FETRAF, 03 assoc tra- FUNASA, 02 escolinhas ensino
balh. rurais, ass. moradores, STR, fundamental, órgãos da Saúde,
CPT
SAGRI, Delegacia comum, Delegacia da Mulher

Santarém

Poder Judiciário, MPE, MPF, DeIgreja católica e evangélica, STTR,
fensoria Pública, PC, PM, PF,
CPT, GDA, FDA, ONG Saúde e AleIBAMA, INCRA, Receita Federal,
gria, AICOTTACC, CEAPAC, CPT
EMATER, cartórios extrajudiciais

São João do
Araguaia

FETAGRI, CPT, Assoc Fund. Social
dos Peq e Médios Agricult Rurais
do Sul e Sudeste do Pará, Assoc EMATER, PM, PC, Defensoria
Moradores, Assoc das Mães, As- Pública, IBGE, MPE, Poder Jusoc. dos Pais, Igrejas Católicas e diciário
Evangélicas, Colônia dos Pescadores.

Tailândia

SINTRAF, mov. mulheres, STR,
FETAGRI, FETRAF, ADEPRAPAN,
ATUNI, Assentamento Nova Esperança, STR, ass. idosos, Sind. Pro- PM, PC, Poder Judiciário, EMAfessores, madeireiros, comercian- TER, MPE.
tes, igrejas católica e evangélica,
cooperativa de agricultores, CPT,
CETRAF, igreja católica, pastorais.

Tomé Açu

EMATER, Sec. Educação, Poder
STR, 32 assoc., igrejas, conselhos
Judiciário, delegacia, PM e PC,
de direitos, Conselho de Justiça,
Casa de Detenção, Sec. AssisCMS, CM Agricultura, Pastoral da
tência Social, SESPA, INCRA,
Criança, Colônia Japonesa.
IBAMA, CEPLAC.

Tucuruí

CPT, COMAFASP, FETAGRI, CNS, PM, PC, MPE, IBAMA, INCRA,
Sind. Const. Civil, colônia de pes- Defensoria Pública, Receita Fecadores, mov. mulheres.
deral, INSS, SINE, EMATER.

ass. trabalhadores, ass. produtores
PC, PM, Unidade Básica de SaúVitória do Xingu PATSANBA, colônia de pescadode.
res, STR.

Xinguara

STR, assoc. trabalhadores, bairros,
sindicato fazendeiros, Lyons e Ro- Defensoria Pública, Poder Juditary Club, igrejas, ass.comercial, ciário, Justiça do Trabalho, PC,
maçonaria, SINTEPP, rádio comu- PM.
nitária, OAB, CPT.

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Os dados listados acima foram fornecidos pelos/as defensores durante as
entrevistas e admitimos a possibilidade de que alguma entidade, movimento social ou órgão do Poder Público possa não ter sido citado. O tempo transcorrido
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após as entrevistas é um outro fator a considerar, pois é provável que tenha havido alterações na composição que ora apresentamos. A Defensoria Pública, que
foi citada como estando presente em 08 (oito) municípios, ampliou o quadro de
defensores públicos após concurso público realizado no ano de 2007. Mesmo assim pelo exposto é possível se ter uma idéia da presença do Poder Público e da
Sociedade Civil Organizada nos municípios descritos.
Todos os municípios em questão têm instituído os poderes legislativo e executivo e suas secretarias. As polícias civil e militar são as instituições com maior
presença nos municípios, estando representadas em 100% deles. Em seguida
está a EMATER e o Poder Judiciário, ambos presentes em 63% dos municípios,
ou seja, o Estado se faz presente para reprimir, viabilizar capacitação em função
das atividades econômicas e para atuar na solução de conflitos. Órgãos de fiscalização e instituições prestadoras de serviços sociais são praticamente ausentes.
A despeito do elevado número de conflitos agrários e crimes ambientais nos municípios em análise, INCRA, IBAMA e ITERPA estão presentes, respectivamente,
apenas em 35%, 25% e 7% dos municípios.
Com relação à presença da Sociedade Civil, há um leque de entidades que
têm atuação bastante diversificada sendo os STR’s, a FETAGRI e a CPT os que
têm maior presença nos municípios, respectivamente 73%, 43% e 35%. Entretanto, é preocupante saber que defensores/as dos municípios de Rondon do Pará,
Abel Figueiredo, Benevides, Eldorado dos Carajás, Moju, Paca já e Piçarra vêm
tendo atuação praticamente isolada, com poucos/as parceiros/as no que se refere
à quantidade e à qualidade da parceria. E aqui voltamos a citar o fato das entidades de expressão estadual ou nacional, excetuando as acima mencionadas, não
terem nenhuma representatividade junto aos/às defensores/as e suas entidades.
Altamira, Itupiranga, Marabá, Medicilândia e Ourilândia do Norte são as cidades
que apresentam um maior número de entidades da Sociedade Civil Organizada,
tendo sido referido pelos/as defensores/as que todas as citadas são parceiras, exceto em Altamira e Marabá. Essas relações de parceria não constituem opiniões
unânimes de todos/as os defensores/as de um mesmo município. Há situações
em que as relações com o poder público foram referidas como “ruins” ou “péssimas” por um/a defensor/a e “boas” para outro/a, em um mesmo município.
Faz parte do senso comum o pensar que a presença do Poder Público inibe a prática de violações ou que a presença de várias entidades da sociedade
civil fortalece a luta pela conquista de direitos. Esse pensamento se efetivaria
se os órgãos públicos cumprissem a sua missão. Por sua vez se as entidades e
movimentos sociais buscassem sempre uma atuação mais coletiva. Cabe aqui o
ditado popular “quantidade não é qualidade”. Por exemplo, os Ministérios Público
Estadual e Federal, bem como a Polícia Federal, embora com presença reduzida
nos municípios, 35%, 7% e 15%, respectivamente, são os órgãos que, com algumas ressalvas, têm maior credibilidade entre a maior parte dos/as defensores/as
e são os que apresentam resolutividade na opinião dos mesmos. Os índices de
presença desses órgãos se aproximam dos índices do IBAMA, INCRA e ITERPA
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que, no entanto, acumulam queixas principalmente pela morosidade e ineficiência
das ações. Também foram criticadas as Polícias Civil e Militar, pelos casos de
envolvimento em pistolagem, desapropriação ilegal, conivência com o crime organizado, enfim por se apresentarem, em muitas vezes como perigo e não como
segurança, violando os direitos humanos ao invés de ajudar a assegurá-los. Ou
seja, a presença do Estado deve servir para assegurar e viabilizar direitos e não
para contribuir para a violação dos mesmos.
Compreendemos, entretanto, que para o cumprimento da missão institucional, com responsabilidade, é importante também que haja infra-estrutura e
condições de trabalho adequadas para os agentes policiais e demais servidores
públicos. Foi relatado por DDH’s entrevistados/as que devido ao sucateamento
de vários órgãos públicos, especificamente as polícias civil e militar de alguns
municípios, que é comum viaturas dessas corporações serem abastecidas por
civis, grileiros, madeireiros e fazendeiros, muitos dos quais são os principais violadores dos direitos humanos no Estado. Outra prática recorrente refere-se aos
empréstimos financeiros, doações de gêneros alimentícios e disponibilização de
veículos privados para o uso em atividades institucionais. Essas práticas também
são promovidas pelos segmentos descritos acima.
3.3.1 – Possibilidades e limites para a construção de uma Rede Solidária
Um dos objetivos do Programa, nessa primeira fase, é o levantamento de
dados para a construção de uma Rede Solidária, para o fortalecimento do trabalho
dos/as defensores/as e, conseqüentemente, a implementação de políticas públicas que efetivem os direitos humanos. Porém, para além dos dados, é importante
que se defina concretamente o formato dessa rede e o papel dos seus partícipes,
pois essa lacuna ficou visivelmente exposta nas reuniões realizadas nos municípios de Santarém, Altamira e Redenção. Nesse último município, inclusive, foi
perguntado por representantes de entidades e órgãos do Poder Público presentes, de que forma poderiam contribuir com/nas atividades dos/as DDH’s e as respostas dadas não foram além do genérico, ou seja, “fortalecimento do trabalho”
ou que “cada um cumpra a missão institucional, que cumpra com sua obrigação”
– essa resposta foi direcionada aos representantes de órgãos públicos.
A tabela 07 nos deu um panorama da Sociedade Civil e do Poder Público nos
municípios referidos neste diagnóstico. No entanto, a presença desses segmentos
não se traduz, necessariamente, em parceria, pois 13% dos/as defensores/as de
municípios diferentes referiram que suas entidades não têm relação com nenhum
órgão do Poder Público e que atuam também sem o apoio de parceiros da Sociedade Civil. Os demais, embora tenham referido número expressivo de entidades existentes em seus municípios, nem sempre puderam citar todas as referidas
como parceiras. A seguir apresentaremos uma demonstração gráfica das relações
estabelecidas entre DDH’s, Sociedade Civil organizada e Poder Público, onde visualizamos os tipos de vínculos existentes e suas principais características.
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Demonstração Gráfica das Relações Sociais entre DDH’s, Sociedade Civil
Organizada e Poder Público

SUBESTITUIR

A relação entre DDH’s, órgãos do Executivo e Legislativo Municipal, Polícias
Militar e Civil se mostram instáveis, porque são estabelecidas entre pessoas e
não entre entidades e instituições. Não se trata, na maior parte das vezes, de
relações formais e consolidadas. Por isso, mudando-se o governo ou o/delegado
que era menos hostil, ou o vereador companheiro que não se reelegeu, o que foi
construído em nível de relação tida como “boa”, volta a estaca zero. As relações
entre DDH’s e as polícias Civil e Militar se apresentam também como conflituosas,
pelo histórico de violações cometidas por profissionais dessas corporações,
sendo o conflito a característica de maior predominância, mas em raras vezes,
defensores/as afirmaram ter boas relações com a Polícia Militar.
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As relações entre as entidades locais, sindicatos e movimentos sociais
citados podem ser caracterizadas como normais, no sentido de que há
convivência e parceria. No entanto a maior parte das entidades mencionadas
pelos/as defensores/as, têm atuação apenas local e, portanto, sujeitas às mesmas
atrocidades e violações. Destacam-se desse universo de entidades a FETAGRI,
STR e CPT que têm presença e/ou representatividade entre várias entidades e,
pelo fato de terem atuação em todo o Estado, são parceiras estratégicas. Por isso
a relação entre essas entidades e as demais é considerada forte, pois há parceria
consolidada e, como já dito, representatividade com ações efetivas de apoio e
parceria.
Em conformidade com o mencionado no Cap. 4, páginas 146 e 147, último
e primeiro parágrafo, respectivamente, com algumas ressalvas, a relação dos/as
DDH’s e de suas entidades com a MPF, MPE e PF pode ser considerada forte
para alguns/mas DDH’s, mas em construção para outros/as. Depreendeu-se dos
relatos feitos que essas instituições, mesmo com as ressalvas, apresentam alto
grau de credibilidade junto aos/`as defensores/as e às suas entidades, os quais
por muitas vezes depositam nessas instituições suas “últimas esperanças”. Incluise aqui a Ouvidoria Agrária Nacional.
Foram mencionadas como parceiras, entidades que embora não estejam
sediadas nos municípios, em alguma circunstância apoiou a atuação do/a DDH
ou de sua entidade, a exemplo: FETRAF e SDDH. Foram citadas também
como parceiras instituições do Poder Público que prestam assessoria técnica
como CEPLAC e Emater e ainda entidades que têm atuação diversa da dos/as
DDH’s, por exemplo, o SINTEPP e o SINTSEP, que são entidades classistas.
Consideramos então que essas são relações que estão sendo construídas e
podem ser solidificadas.
Além do exposto anteriormente, um outro fator que julgamos como
dificultador na construção de uma Rede Solidária refere-se à prática de difamação
e criminalização10 de defensores/as e suas entidades. Essas violações funcionam
como estratégia para minar a atuação de DDH’s, bem como isolá-los de outras
entidades e organizações da Sociedade Civil e instituições públicas.
Como consta no Capítulo 4, essas violações embora nem sempre sejam
praticadas de forma seqüenciada e/ou “maquiavelicamente planejadas em todas
as suas etapas”, quem as pratica sabe exatamente os objetivos que deseja
obter, ou seja, o isolamento do/a defensor/a. A difamação e a criminalização
são praticadas de uma forma tão bem elaborada que divide a opinião pública,
chegando a confundir inclusive, algumas pessoas e/ou entidades que antes eram
parceiras do/a DDH. Logo, se um/a defensor/a tem seu nome e/ou foto estampado
em um jornal e é vinculada a ele a prática, por exemplo, de formação de quadrilha,
crimes contra o patrimônio, porte ilegal de armas, etc., isso, por vezes, inibe o
10 Ver Capítulo 4
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apoio por parte de outras entidades e também de órgãos do Poder Público, até
que a situação seja esclarecida. O que normalmente não ocorre.
Há ainda outro fator dificultador, que é a própria situação de risco e ameaças,
pois estar envolvido, ter o nome ou a entidade ligada a alguém marcado para morrer,
significa também estar na mira. Um defensor entrevistado referiu experimentar um
sentimento de total solidão, por causa das ameaças, pois ninguém queria estar ao
lado dele, principalmente nos espaços públicos, pelo temor de se tornar um alvo.
Essa situação, entretanto, não é a regra, pois também foi constatado que muitas
pessoas e organizações apóiam os/as defensores/as apesar das circunstâncias
e riscos.
Com base nas relações sociais estabelecidas entre defensores/as,
Sociedade Civil organizada e Poder Público ousamos afirmar que a construção
de uma Rede Solidária é um sonho possível e, acima de tudo, uma estratégia
para o fortalecimento da atuação de defensores/as e para a concretização dos
objetivos pretendidos, justiça, paz, pão, inclusão, mas devemos reconhecer que
há um árduo caminho a ser percorrido.
Encerramos esse capítulo compartilhando com o leitor, alguns depoimentos
de defensores/as a respeito do município onde atuam.
Têm muitos órgãos do governo, mas há pouca infra-estrutura, a
sede da prefeitura ainda é de madeira.
Cidade sem lei, sem educação, sem saúde. Predomina o poder
econômico. Ocorrência de muitos assassinatos.
A economia gira em torno da agropecuária e extração de madeira, na maioria ilegal. Estado é ausente.
Reserva extrativista sem infra-estrutura, pessoas vivem em situação de extrema pobreza, adultos que não conhecem dinheiro e
crianças em idade escolar que nunca foram à escola.
Atividade madeireira é base da economia no município, que emprega 3.000 pessoas.
Distrito com 16 mil hab. sem infra, economia gira em torno do
garimpo e extrativismo de madeira. Das 40 serrarias existentes
só 02 legalizadas, local violento com ação de pistoleiros.
Cidade dormitório, não tem emprego, há muita bandidagem, corrupção, sem segurança.
Segurança é feita por Deus. As empresas Belágua, Mico’s, Nossa Água, Schincariol, Natura estão instaladas no município e/ou
redondezas, mas não absorvem mão-de-obra local.
Apesar da violência é uma cidade boa para se viver, economia
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gira em torno da agricultura e pecuária. Há 03 laticínios que envolvem mão-de-obra de muitos trabalhadores.
Lugar onde tudo acontece. Há corrupção policial; policiais militares fazem a proteção de fazendeiros; “policial faz o que quer”,
espanca as pessoas; é comum encontrar ossadas no município.
Cidade com 14 mil habitantes vivem da agricultura familiar, pesca e pecuária; garimpo desativado.
Há na área rural, muita terra sem documento; há muita pobreza
no município, apesar do orçamento municipal.
Cidade é a base da CVRD, responsável por várias violações.
Existem empresas ligadas à CVRD que trabalham com pistoleiros na região, como a Nurgege.
Considera a cidade como pacata, de população pobre, eminentemente rural.
É uma cidade maravilhosa; os pioneiros que criaram a cidade
debaixo do barranco, com o garimpo. Mineradora na região que
redimensionou o crescimento da cidade. A cidade tem muitos
acidentes envolvendo motos e carro.
É uma cidade promissora, tem tudo para ser uma grande cidade.
Não teve sorte na administração. A saúde pública é zero e nas
unidades de saúde não há sequer aparelho para medir pressão
e nem um comprimido. Apesar disso é uma cidade boa se viver,
de um povo hospitaleiro.
É uma cidade onde tem muita gente corrupta.
É uma cidade boa. Que falta mais ação. Tem muitas alternativas
de lazer. A cidade é mal administrada, sem saneamento, as ruas
para a roça são ruins, vive da agricultura, pesca, serrarias, madeireiras, carvoeiras.
Fica na Transamazônica; economia é de subsistência com predomínio da extração de madeira e da pecuária. Juiz de Marabá
fechou a única escola do Acampamento Planta Brasil, através
de uma liminar e por isso 15 crianças estão sem estudar.
Cidade aparentemente calma, porém violenta. Alto índice de homicídio e de ameaças constantes ao trabalhador rural. A base da
economia é a agricultura familiar, extrativismo da pesca, madeira
e agropecuária. Houve aumento do comércio com a chegada de
empresas como Leolar, Armazém Paraíba, supermercado Guerra e outros.
A cidade apresenta problemas de extração ilegal de madeira,
atuação de grileiros, invasão por atravessadores de pesca (pes-
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ca predatória nas áreas indígenas) e desrespeito às terras indígenas.
A cidade apresenta problemas de extração ilegal de madeira,
expansão da soja, atuação de grileiros, destruição da floresta e
a atuação das multinacionais.
No ano de 2007 foram cultivadas e já foram colhidas no acampamento 450 linhas de arroz, o que se calcula 3.200 sacas de arroz.
Esse foi o maior índice alcançado no município. Estão sendo cultivadas 215 linhas de milho, 250 linhas de mandioca, 22.230 pés
de banana. Há ainda outras culturas que estão sendo iniciadas
como 5.000 pés de cupuaçu, 2.000 pés de cacau, dentre outras.

A análise da realidade dos/as defensores/as entrevistados e das várias situações a nós apresentadas nos permite afirmar que o tripé vulnerabilidade, violação e impunidade tem sido o responsável pela situação de violações que acomete
os/as defensores/as dos direitos humanos no Pará, não só os/as que foram entrevistados/as, mas a todos/as que ousam questionar as estruturas sociais injustas e
excludentes, instaladas em nosso país. Certamente que isso tem um preço, que
por enquanto vem sendo pago apenas pelos/as defensores/as, seus familiares
e amigos/as, os quais sofrem com a dor dos/as que lutam pela justiça e humanização da sociedade. No entanto, em longo prazo, essa dívida social terá que ser
paga, principalmente através de indenizações, de benefícios sociais, advindos da
Previdência, Assistência Social e Saúde.
Diante das denúncias feitas sobre negligências do Poder Público na garantia do acesso à Educação, à Saúde e Assistência Social recomendamos que sejam formalizados pedidos de providências para os órgãos executores específicos,
mas também para as entidades que nas 03 esferas fazem o controle social, quais
sejam os Conselhos de Direitos (Saúde, Educação, Assistência Social, etc).
A recusa de órgãos do Poder Público municipal em remunerar educadores
para trabalharem em escolas instaladas em assentamentos rurais, em disponibilizar
profissionais de saúde para trabalharem nos assentamentos e áreas, em viabilizar
a inclusão de DDH’s em programas sociais é uma forma de retaliação ao trabalho
dos/as mesmos/as e também à comunidade que vive dentro das áreas, que se
constituem em verdadeiros guetos. Esta atitude reforça o ciclo da exclusão social
que, conforme Simões (2007, pg.310):
Abrange diversas situações sócio-econômicas e culturais de indivíduos ou famílias, que induzem à violação de direitos de seus
membros. (...) No Brasil, as situações de exclusão social são
geralmente decorrentes da carência material e da pobreza (...)”.

Foram feitas denúncias de que secretarias de assistência social de alguns
municípios se recusavam a cadastrar famílias moradoras de áreas de assentamento e, portanto, garantir-lhes o acesso aos benefícios sociais. Escolas foram fecha-
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das e, por exemplo, Agentes Comunitários de Saúde raramente comparecem nas
áreas e assentamentos. Tudo isso por motivação política.
Sugerimos que o DENASUS seja cientificado da precariedade e ausência de
ações de saúde dentro das áreas e assentamentos, para que se investigue a aplicação
dos incentivos fiscais previstos na Portaria GM/MS No. 1434 de 14 de julho de 2004.
Constatamos um paradoxo dentro do segmento de DDH’s, pois se de um
lado há um forte posicionamento político, de resistência e luta para a conquista de
direitos, o que pressupõe uma boa formação política, há uma fragilidade na própria concepção de direitos, na compreensão da dinâmica social, especialmente
no que se refere à correlação de forças, na organização da sociedade e no papel
de órgãos do Poder Público. Por isso sugerimos que sejam realizadas oficinas de
formação política, principalmente para os/as defensores/defensoras com pouco
tempo de atuação. A maioria inclusive demonstrou desconhecimento da existência de legislação que os caracteriza como defensores/as de direitos humanos, e
assegura a liberdade para desenvolverem ações políticas, tendo resguardadas
sua integridade física e patrimonial.
Efetivamente, combater a corrupção, coibir a violência policial, combater crimes
organizados e tratar com seriedade a execução das políticas públicas é muito mais
viável, econômico e eficaz do que, por exemplo, viabilizar escolta policial. Sabemos
que a adoção de medidas protetivas são ações emergenciais para a garantia da vida
dos/as defensores/as em situação de risco e ameaças, mas devem estar articuladas
com ações que eliminem as causas que geram a situação de vulnerabilidade.
Dentre os objetivos do programa consta a formação de uma Rede Solidária
e o estabelecimento de diálogos com outras políticas públicas, o que nessa realidade conjuntural, nos parece distante, pelos motivos já expostos anteriormente.
Pela análise desse pequeno universo de DDH`s podemos afirmar que a
efetivação dos direitos humanos em seu sentido amplo – econômicos, sociais,
culturais e ambientais – depende, dentre outras, da adoção por parte do Poder
Público de ações de combate ao racismo e de medidas que garantam a eqüidade
entre grupos raciais e étnicos e entre gêneros.
Na ocasião da Audiência Pública realizada em Tailândia, uma cidadã, ao
denunciar uma série de violações ocorridas naquele município, desabafou com
a voz embargada pelo choro a seguinte frase: “o problema é que a justiça é tão
injusta... mas mesmo assim temos que continuar”. Os relatos acima expõem situações graves e que precisam ser investigadas, mas trazem também sinais de
esperança. Pessoas que mesmo vivendo em fogo cruzado, conseguem ter serenidade e enxergar outros caminhos e possibilidades. Nutrem um sentimento de
amor pelas cidades onde vivem, as considerando, apesar de tudo, como, “pacatas” e “tranqüilas”. Dizem os poetas Milton Nascimento e Lô Borges: porque se
chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem.
Os/as defensores/as dos direitos humanos são cidadãs e cidadãos que ousam sonhar, apesar da omissão e conivência do Poder Público e, acima de tudo, apesar
da injustiça da Justiça.

80

Capítulo 4
TÍTULO
PROVISÓRIO

DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS
1. CONCEITO DE DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS.
Podemos conceituar Defensores ou Defensoras de Direitos Humanos
(DDH’s) como:
(...) indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que promovem
e protegem os direitos humanos e as liberdades fundamentais
universalmente reconhecidas (Declaração dos direitos e responsabilidades dos indivíduos, Grupos e órgãos da Sociedade
para Promover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades
Individuais universalmente reconhecidos, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, na Resolução 35/144 de 09 de
dezembro de 1998). Na ampla conceituação desta Declaração,
são defensores dos direitos humanos todos os homens, mulheres ou entidades que atuam promovendo e defendendo direitos
ou denunciando as violações desses direitos.

De fato, nesta pesquisa, identificamos e entrevistamos sindicalistas, integrantes de ONGs, religiosos, líderes comunitários, lideranças de trabalhadores
rurais sem terra, líderes quilombolas e indígenas, agentes públicos, advogados,
ambientalistas, entre outros, que, ao defenderem e promoverem direitos humanos,
podem ser definidos como defensores de direitos humanos, nos termos da Declaração da ONU, mas também pelo próprio senso-comum existente entre as mais
diferentes organizações e instituições que se dedicam há anos a esta causa.

2. A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DH’S NO BRASIL SEGUNDO A
ONU.
A relatora da ONU sobre a situação de defensores/as de direitos humanos,
Hina Jilani, visitou o Brasil de 5 a 21 de dezembro de 2005, ocasião em que se
encontrou com representantes do governo, com uma grande quantidade de defensores/as de direitos humanos e representantes de organizações não gover	 Defensores: Programa Nacional de Proteção aos Defensores/as dos Direitos Humanos/Simone Ambros Pe-

reira, Cristina Timponi Cambiaghi...et al,Brasília : Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004.37p.
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namentais. O objetivo dessa visita era avaliar a situação dos/as defensores/as
de direitos humanos no Brasil. Além de Brasília, a relatora visitou os Estados do
Pará, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina onde teve a oportunidade
de se reunir com autoridades federais, membros dos poderes legislativos e dos
Judiciários Estaduais, entre outros.
O seu relatório, feito ainda no ano de 2005, guarda diversas identificações
com o quadro encontrado pela Equipe Técnica do PEPDDH durante as entrevistas. Este dado revela que não existem muitas mudanças no quadro de violações
contra DDH’s. Sobre a realidade dos DDH, a relatora informou que:
É entristecedor que em termos reais nem o retorno à democracia, com um sólido quadro legal para a defesa dos direitos humanos, nem a presença da ação e da experiência da sociedade
civil tem fornecido a proteção suficiente para os defensores de
direitos humanos e suas atividades. Em seus esforços de alcançar os direitos econômicos, sociais, ambientais e culturais;
na busca de denunciar as violações dos direitos humanos e de
acabar com a impunidade dessas violações; e na resistência à
discriminação ou à marginalização, muitos defensores de direitos humanos continuam sendo ameaçados e prejudicados. 

Como veremos adiante, não é somente na identificação da realidade que a
relatora demonstra domínio na sua análise, mas principalmente quando aponta as
causas dessa realidade, as quais, a nosso ver, já têm sido denunciadas sistematicamente pelos DDH’s, por entidades e diversos estudos sobre a violência que
assola principalmente o campo Paraense.

3. PROCESSOS DE VIOLAÇÃO DE DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS
Foram detectadas na pesquisa, formas ou processos de violações direcionadas a defensores/as de direitos humanos mais complexos que o uso exclusivo
da violência física.
À primeira forma destas violações denominamos de “processo de difamação
ou demonização dos DDH’s”. A segunda forma é o que chamamos de “criminalização de movimentos sociais e de defensores/as de direitos humanos”. E o terceiro
momento consiste na “vitimização de defensores/as de direitos humanos”.
A difamação ou demonização são ataques à imagem e idoneidade do/a defensor/a perante à comunidade e à opinião pública.
O processo de criminalização dos movimentos e lideranças sociais pode se
dar de forma isolada ou em conjunto com as outras formas de violação. São pri	 Relatório da Relatora da ONU para Defensores de Direitos Humanos. Versão disponibilizada pela Sociedade Paraense de
Defesa dos Direitos Humanos- Departamento Internacional-DIDH.
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sões, inquéritos, TCO’s, procedimentos judiciais cíveis e criminais abertos contra
militantes de direitos humanos como retaliação às suas atividades.
A vitimização configura-se em ameaças, violências e outros crimes que são
feitos para impedir que o/a defensor/a ou uma determinada organização continue
com sua atuação, ou mesmo como retaliação ou vingança.
Ressaltamos que não encontramos elementos que indiquem que estes três
momentos, por que passam muitos/as defensores/as de DH’s, sejam mecânica e
maniqueisticamente planejados. Apenas afirmamos que, pelas várias denúncias e
entrevistas que fizemos, podemos concluir que são formas de violação que foram,
infelizmente, vivenciadas por vários/as DDH’s entrevistados/as.
Um dos exemplos mais conhecidos é de Dorothy Stang que foi declarada
“persona non grata” pela Câmara Municipal de Altamira, foi indiciada em inquérito
policial, processada criminalmente, ameaçada e finalmente, após todas as tentativas de intimidá-la fracassarem, foi assassinada.
Vários/as outros/as defensores/as têm experimentado esta situação em menor ou maior intensidade, como Dom Erwin Krautler (bispo do Xingu), José Brito
(sindicalista do município de Abel Figueiredo), Maria Joel (sindicalista de Rondon
do Pará), Maria Ivete Bastos dos Santos (sindicalista do município de Santarém),
Raimundo Nonato - Italiano - (liderança de trabalhadores rurais do acampamento
Carajás em Parauapebas) e Nivaldo Pereira (sindicalista de Santa Maria das Barreiras), entre outros.
Mas isso também acontece com movimentos sociais como o MST (Movimento dos Sem Terra), o MAB (Movimento de Atingidos por Barragens) e com
Entidades Não Governamentais como o “Greenpeace”, cujas reputações são continuamente atacadas principalmente no Sudeste e Oeste paraense respectivamente.
3.1. PROCESSOS DE DIFAMAÇÃO (OU DEMONIZAÇÃO DE DEFENSORES/AS)
A difamação é um processo cujo objetivo é atacar e macular a reputação,
a honra e a forma como o/a DDH é visto/a na sua comunidade. Usamos o termo
difamação em seu sentido amplo e não em seu sentido técnico jurídico, que tem
previsão no Art. 139 do Código Penal. Na busca de atingir ou minar os ideais e
propostas que o/a DDH representa, a difamação é efetivada e se configura como
um dos meios de disputa ideológica, porém com informações, fatos e idéias divulgadas de forma antiética, e, na maioria das vezes, inverídicas.

	 Movimento Social de Trabalhadores Sem Terra está organizado em todos os Estados Brasileiros e conta com um grande
números de militantes no Estado do Pará.
	 O Movimento de Atingidos pelas Barragens tem sua atuação no Pará centrada no Município de Tucuruí, onde se localiza a
maior Usina Hidrelétrica da Amazônia.
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Identificamos na pesquisa um claro processo de ataques sistemáticos à
imagem, à honra e ao trabalho de vários/as defensores/as de direitos humanos.
Trata-se de ações que podem ser ou não organizadas, cujo objetivo é colocar em
xeque, perante à comunidade, a credibilidade do trabalho ou mesmo a idoneidade do/a defensor/a de direitos humanos. Este processo não se confunde com a
criminalização de DDH’s, mas está intimamente ligado a ela, pois elementos da
criminalização são usados nos ataques imateriais ao/a defensor/a.
Parte dos veículos de comunicação de massa, em especial, a grande mídia
aliada de grupos que têm interesses contrariados às ações dos/as DDH’s e de
seus movimentos têm sido utilizados nessas difamações, principalmente contra
os militantes que lutam pelo acesso a terra. Esta é uma das conclusões do Contra
Informe da Sociedade Civil aos Órgãos internacionais ao analisarem o cumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, e Culturais pelo
Estado Brasileiro:
(...) Os grandes veículos de comunicação têm sido portadores
de campanhas difamatórias significativas e realizadas das mais
diversas maneiras. Os veículos de comunicação, concessões
públicas, que deveriam atuar abrindo espaço para os diversos
lados de debate, em geral assumem posição contra os movimentos e lutas populares(...). Pautada por recursos de inovação,
dramaticidade, simplicidade, simplificação e rapidez, em geral,
descontextualiza os acontecimentos e contribui para reforçar
uma visão negativa da sociedade e da opinião pública sobre as
lutas populares.

As ações de difamação buscam a identificação do/a DDH como “defensor/a
de bandidos” ou consistem em insinuações de que o/a DDH faria parte de esquemas criminosos, por exemplo. Essas campanhas podem ainda ser dirigidas para
expor o/a DDH como um agente contrário do desenvolvimento econômico e social
local, ou a serviço de entidades estrangeiras, ou ainda como responsável pelo
desemprego e a miséria em suas regiões.
Essa é, precisamente, uma das acusações feitas aos/às DDH’s que denunciaram empresas madeireiras ilegais no Pará. Um outro episódio ilustrativo foram
as acusações feitas contra o grupo Móvel da Delegacia do Trabalho que autuou
uma empresa chamada Pagrisa no Pará por trabalho escravo, em 2007. Neste caso os auditores foram desqualificados como perseguidores de empresários,
além de várias outras insinuações.
A relatora da ONU faz menção a esta situação ao afirmar que existem setores que buscam desacreditar os/as defensores/as de direitos humanos, que no
seu entendimento são, na verdade fundamentais para o desenvolvimento e para
a democracia:

	 Contra Informe da Sociedade Brasileira (...)
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Reconhece-se geralmente que os defensores dos direitos humanos que trabalham com os direitos civis e políticos receberam
o reconhecimento para sua contribuição positiva à democracia
e à formação da lei. Muitos deles foram honrados com concessões prestigiosas e alguns ganharam proeminência política e foram eleitos para cargos públicos. Por outro lado, os defensores
dos direitos humanos, particularmente ativistas sociais, empenhados em proteger e promover os direitos econômicos, sociais
e culturais enfrentam ainda a hostilidade de vários setores da
sociedade, assim como do Estado. Esses defensores acreditam
que isso é devido os seus desafios de eliminar as injustiças sociais e econômicas em contraposição aos poderosos interesses
econômicos e sociais da sociedade atual.
A Relatora observou que em vários Estados as forças policiais
vêem os defensores de direitos humanos e ativistas sociais como
criadores de problema. Há uma tendência a igualar a pobreza
com o crime e usar o medo geral do crime para classificar os
defensores de direitos humanos como obstáculos a manutenção
da ordem pública. Isto é particularmente verdadeiro no exemplo
dos defensores que defendem os direitos dos Sem-Terras e dos
Sem-Teto e que participam das manifestações públicas de resistência e de protestos contra a violação dos direitos humano.
Em vários casos os líderes dos movimentos ou das ONG’S têm
sido objeto de campanhas constantes de difamação visando desacreditar seu trabalho.

Por outro lado, fazendeiros, pecuaristas, madeireiros, grandes projetos,
agentes públicos e políticos, muitas vezes, são colocados ou se colocam em um
outro patamar, passando a figurar como vítimas das ações de defensores/as.
Nos Municípios de Altamira e Santarém este processo de descrédito e difamação de defensores/as contou inclusive com apoio de setores da mídia local,
com intensas campanhas contra os/as DDH’s em virtude de seus posicionamentos
contrariarem interesses de segmentos e pessoas influentes daquelas localidades.
Em Altamira este movimento foi liderado por empresários, fazendeiros, madeireiros e políticos interessados em atacar Dom Erwin Krautler e outras Lideranças
que se opunham a diversas situações como a construção da Hidrelétrica de Belo
Monte, à exploração ilegal de madeira e à rede de exploração sexual de adolescentes denunciada por estes DDH’s.
Em Santarém são principalmente os setores ligados ao agro-negócio da
soja e madeireiros, os que têm patrocinado esses ataques. Os principais argumentos desses grupos sustentam que as lideranças e movimentos sociais são
contra o progresso e o desenvolvimento da região. Que suas ações colocam em
	 Hidrelétrica de Belo Monte: Incluída no Programa de Aceleração Econômica (PAC) do Governo Federal, o projeto é construir
esta Hidrelétrica no Rio Xingu, Município de Altamira.
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risco as indústrias e empregos, geralmente associados à exploração da madeira
e agro-negócio.
3.2. PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DE DDH’S
Não se encontra facilmente uma definição para o termo “criminalização” nos
dicionários brasileiros. De fato, estes compêndios dão aquela idéia vaga de que
esta palavra refere-se ao ato de criminalizar. E este verbo, por sua vez, significa
“tornar criminal”, ou seja, imputar-se um crime previsto na legislação penal à determinada conduta.
Fernanda Maria da Costa Vieira, utiliza um conceito de Eugênio Zaffaroni
ao definir criminalização:
“Entendemos aqui criminalização como a imputação num tipo
previsto no código penal, já o processo de penalização se expressa numa série de criações estereotipadas acerca do indivíduo ou grupo social, produzindo uma imagem de periculosidade, que vulnerabiliza tais grupos, restando dessa forma um
terreno propício para sua criminalização. Para Zaffaroni, temos
dois níveis de criminalização. Criminalização primária, que é “o
ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas” e a criminalização
secundária que é “a ação punitiva sobre pessoas concretas”.
Dentre os mecanismos adotados na criminalização secundária
se encontraria a ação seletiva pelos meios de comunicação, das
agências policiais, judiciário. Nesse sentido, o conceito por nós
adotado de penalização se insere no que Zaffaroni intitula criminalização secundária, apenas para efeito de redação adotamos
o termo penalização. ZAFFARONI, E. R. BATISTA, N.; ALAGIA,
A.; SLOKAR, A. Direito Penal Brasileiro: primeiro volume – Teoria
geral do direito penal. Rio de Janeiro, Revan, 2003, p. 43.22WACQUANT, L. A tentação penal na Europa. Discursos Sediciosos:
Crime, Direito e Sociedade, RJ, ano 7, nº 11, 2002, p. 9.”

A simples imputação de um crime (fato previsto na lei penal ao qual se atribui
uma pena) a um defensor, não nos basta para definir a Criminalização, pois esta
também se dá contra as entidades e movimentos em que os defensores atuam.
A partir de tais conceitos e reflexões, pode-se definir, portanto, a criminalização de defensores/as de direitos humanos e de movimentos sociais como: atos
e omissões que resultam na imputação de crimes ou condutas ilegais a defensores/as de direitos humanos e/ou às suas organizações, através de procedimentos
	 Artigo de Fernanda Maria da CostaVieira, Acessado no sítio http://www.nead.gov.br/tmp/encontro/cdrom/gt/5/Fernanda
Maria da Costa Vieira.pdf, em 4/1/2007.
	 Eugenio Raul Zaffaroni é ministro da Suprema Corte Argentina, é professor titular e diretor do Departamento de Direito
Penal e Criminologia na Universidade de Buenos Aires e Escritor.
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judiciais ou policiais, em função das atividades de defesa e promoção de direitos
humanos que desenvolvem.
A imputação de um crime, tecnicamente, somente pode ser feita às pessoas
físicas, e não a um movimento ou entidade, uma vez que a principal conseqüência desta imputação pode ser a aplicação de pena privativa de liberdade. Mas é
comum ver a mídia, a polícia, e até o judiciário acusarem movimentos sociais de
se constituírem como organizações criminosas ou de serem responsáveis pelo
cometimento de diversos crimes.
Existe ainda contra as entidades a possibilidade de, por exemplo, ordenar-se
a sua dissolução, ou se obrigar pessoas e organizações a determinadas condutas
por via judicial. Esse é o caso das ações cíveis possessórias, onde se localizam
as famosas ações de reintegração de posse, que geralmente vêm acompanhadas
com ações policiais e/ou multas para os seus destinatários, sejam eles pessoas
físicas ou jurídicas. No caso dos sindicatos não é muito diferente. Desde 2004, em
todas as greves organizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais
no Estado do Pará (SINTSEP-PA) houve a ameaça de pesadas multas por parte
da Justiça Federal a pedido dos órgãos do Governo, se não houvesse a suspensão de piquetes ou a garantia de um percentual de funcionários trabalhando.
As ações de criminalização, via de regra, são praticadas pelo próprio Estado (exemplo: uma ordem de prisão preventiva ou uma prisão em flagrante), ou
se materializam por instrumentos e agentes públicos para atingir os/as DDH’s.
(exemplo: uma queixa crime ajuizada por um delegado contra um/a defensor/a,
que é aceita por um Juiz).
Assim, resta claro que este processo de criminalização tem uma conseqüência concreta que é a ameaça ou coação à liberdade do/a DDH, ao seu patrimônio, à sua Organização, e por tabela à imagem, reputação e atuação destes/as
defensores/as.
Se pudéssemos estabelecer uma ordem cronológica na seqüência de violações contra alguns/mas defensores/as, a criminalização figuraria na maioria dos
casos como a segunda etapa, um “meio caminho” entre a difamação e a vitimização. Isso faz certo sentido, pois o senso-comum de nossa sociedade é mais
tolerante com a violência praticada contra pessoas acusadas de infringir a lei.
Parte da grande mídia, setores ligados ao latifúndio, ao agro-negócio, os órgãos policiais, o poder legislativo, judiciário e executivo, em maior ou menor medida, entre outros, têm contribuído para construir uma áurea de ilegalidade ao redor
das diversas organizações sociais. Fernanda Maria da Costa Vieira, ao comentar
as decisões tomadas pelos juízes ao ordenar a prisão ou condenar militantes do
MST afirma que:
(...) Essa reorientação se efetivou com a sedimentação de uma
série de estereótipos veiculados, via mídia, gestando um terreno
	 Sistematização do autor deste Relatório.
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de demonização do MST, como um movimento de desordeiros,
baderneiros, enfim, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Essa criminalização vivenciada pelo MST, se insere num
processo mais amplo de criminalização da miséria10.

No paralelo ou no vácuo deste processo, outras lideranças também são envolvidas na condição de suspeitas ou indiciadas em procedimentos policiais, ou,
ainda, figuram como réus em processos judiciais.
Em todo o Pará e por todos os movimentos existem relatos de trabalhadores rurais, sem-teto e lideranças presas. Entre os 71 defensores entrevistados
18,31% relataram terem sido vítimas de processos judiciais que julgam indevidos,
14,08% foram vítimas de prisões que declararam ser arbitrárias11.
Não foi possível, contudo, realizar o levantamento de quantos/as defensores/as foram presos/as ou acusados/as de algum tipo de crime em todo o Estado,
mas apesar de ser ainda desconhecida a amplitude deste problema, a criminalização é certamente uma das causas que leva os/as defensores/as a não terem
confiança na polícia ou no poder judiciário.
A principal alegação feita pela polícia contra os/as DDH’s, principalmente os/
as que estão envolvidos/as na luta pelo acesso a terra, é a acusação de esbulho
possessório12 e formação de quadrilha ou bando, previstos respectivamente nos
art. 161, inciso II e art. 288 do CPB (Código Penal Brasileiro)13.
De fato, durante alguns anos, segundo três advogados ouvidos pela Equipe
de Técnica14, nas prisões feitas pela DIOE15 e DECA16 em áreas de ocupação, o
enquadramento imputado aos presos era exatamente de esbulho e formação de
quadrilha. As outras acusações mais comuns são de danos (art. 163 do CPB),
incitação ao crime (art. 286 do CPB), porte ilegal de armas (Lei nº 10826/200317
e Lei nº 9437/97), resistência à prisão (art. 329 do CPB), desobediência (art. 330
do CPB) e desacato (art. 331 do CPB). Quando não se tinha mais o que fazer,
apelava-se à contravenção de perturbação da ordem pública, prevista na já quase
caduca Lei das Contravenções Penais, segundo estes advogados.
10 Artigo de Fernanda Maria da CostaVieira, Acessado no sítio http://www.nead.gov.br/tmp/encontro/cdrom/gt/5/Fernanda
Maria da Costa Vieira.pdf, em 4/1/2007.
11 Ver tabela nº. 8 do presente Relatório.
12 Esbulho Possessório seria, segundo o Código Penal, a invasão de uma determinada área ou imóvel. O Movimento de
Camponeses sem terra, por sua vez, denomina de ocupação, a tomada de posse de áreas improdutivas. A ocupação, cujo
objetivo é a posse para fins de uso, inclusive é protegida pelo ordenamento jurídico se for feita sem oposição e de forma
pacífica. A grande mídia, polícia e latifundiários preferem usar o termo invasão por seu caráter pejorativo.
13 O Código Penal Brasileiro foi instituído Pelo Decreto Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940, estando em vigor há 68
anos.
14 Dr. Pedro Cavalero, Advogado do Fórum da Moradia, Dra. Rosa Correa da SDDH, e Anna Claudia Lins, ex-Coordenadora do
Programa de Acesso à Justiça da SDDH.
15 Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) é um órgão da Polícia Civil do Estado do Pará
16 Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) com sede na cidade de Marabá é um dos órgãos da Polícia Civil do Estado do
Pará.
17 A Lei nº 10.826/03 de revogou a Lei 9437/97 que dispunha sobre os crimes envolvendo porte ilegal de armas.

88

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

Por outro lado, os/as DDH’s alegam que a polícia não age da mesma forma
quando se trata de algum fazendeiro, pistoleiro ou seus aliados, quando acusados
de praticar algum crime. A denúncia que fazem é de que a Polícia aplica os rigores
da lei somente aos/às defensores/as e lavradores/as, mas quando se trata de investigar e processar os agressores, a omissão, a parcialidade e a conivência com
as ações destas pessoas seria a regra.
Como se vê, trata-se de uma generalização que se consolida como sensocomum entre os/as DDH’s, mas que tem respaldo na sua experiência e história
de violações e impunidade experimentadas por estes/as defensores/as e seus/as
parceiros/as em várias situações.
No Sudeste e Sul do Pará, o principal órgão responsável por este processo
de criminalização foi a DECA (Delegacia de Conflitos Agrários), que teria justamente a missão de pacificar a região, evitando novos casos de violência envolvendo a questão agrária. Os relatos prestados ao programa, de três casos envolvendo esta delegacia dão conta de indícios claros das situações reclamadas pelos/as
DDH’s, que comporiam este quadro de violação de direitos: a parcialidade nas
ações diante de conflitos agrários, a omissão nas investigações de crimes cometidos contra os movimentos sociais e as ações de criminalização propriamente
ditas, praticadas contra os/as DDH’s.
O primeiro fato ocorreu na Fazenda Grota de Laje, onde existia um acampamento nas suas proximidades. Em uma diligência da DECA, policiais abordaram,
interrogaram e desarmaram alguns dos acampados que tinham facões e algumas
armas de caça. Logo após sua saída, os proprietários da fazenda foram até o
acampamento acompanhados de pistoleiros armados, capturaram 10 trabalhadores sem terra, os amarraram levando-os para a sede da fazenda, onde foram
torturados, ameaçados e ofendidos de várias formas.
Apesar de extenso, o relato dos lavradores dá uma noção da forma como a
Polícia é vista na Região, além de retratar situações de ameaças e violências ali
cometidas. Eis um trecho dos depoimentos de uma parte dos Acampados ouvidos
pela Equipe Técnica:
(...) Que acamparam na Fazenda mineira próximo à fazenda Grota de Laje, Que no dia 28 de outubro de 2006, ao fazerem alguns
barracos, chegaram cerca de vinte homens armados e abordaram alguns acampados perguntado pelo líder do acampamento,
mas não tiveram nenhuma resposta nesse sentido. Após, os pistoleiros atiraram pra cima e depois em direção aos acampados
que já estavam correndo. Vários barracos ficaram com marcas
de tiros. Que felizmente ninguém ficou ferido por causa dos tiros, mas algumas crianças se machucaram ao fugir. Que no dia
30 de Dezembro de 2006, uma equipe da Delegacia de Conflitos
Agrários chefiados pelo Delegado Vicente foi até o acampamento
para, supostamente, desarmar os acampados. Que nesta ocasião estavam num carro da DECA e no carro da Proprietária da
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Fazenda Grota de Laje. Que chegaram a apreender cerca de três
armas chamadas “profora” usadas para caça, cujos proprietários
os declarantes não sabem quem são. Que tiveram conhecimento
que no outro dia, 31 de dezembro de 2006, seis acampados, Zé
Maria, Antônio Almeida dos Santos, Isaías, Wilson, Magno e Maguinho, foram raptados por pistoleiros em companhia do Vereador
Paulinho, Marquinho e Edinho (filhos da proprietária da fazenda)
e seu Gerente Donizete. Segundo os relatos desses rapazes, os
mesmos foram amarrados, agredidos, e passaram por vários momentos de terror na mão dos pistoleiros e de Paulinho. Relataram
ainda aos declarantes que Antônio Almeida (Bololó) foi levado
para um barraco na sede da Fazenda, foi amarrado pelo pescoço, não sendo enforcado por ter se sustentado na ponta dos pés.
Contaram ainda aos declarantes que os pistoleiros desferiam tiros
ao redor dos pés dos rapazes presos. Que os rapazes contaram
que foram levados um a um até um compartimento do local de
tortura, onde os pistoleiros simulavam a execução de cada um.
Assim, quem era levado até o compartimento, achava que ia ser
executado, pois eles realmente davam tiros, mas não era em direção a pessoas e sim para o lado, a fim de semear o terror entre os
que tinham ficado do lado de fora. Que os Pistoleiros dirigiram-se
até o acampamento no outro dia, 1 de janeiro de 2007, por volta
de 5 horas da manhã, levando os seis seqüestrados amarrados,
andando e os agredindo. Que o 5, 6, 7, 8, 9,10 declarantes viram
quando Edinho, filho de criação da proprietária, Donizete, um homem conhecido como Petrônio e cerca de 15 pistoleiros, estes
últimos com máscaras, chegaram no acampamento conduzindo
os rapazes amarrados com mãos para trás, e começaram a atirar
e ameaçar os acampados dizendo que não era para ninguém correr. Depois amarraram os declarantes e outros acampados, totalizando 36 pessoas amarradas que passaram a ser agredidas com
chutes, socos e pancadas pelos pistoleiros, Donizete e por Edinho. Que os pistoleiros pisaram nas pessoas amarradas. Que um
chegou a pisar no ferimento na perna do Sr. Francisco Costa da
Silva, ora declarante. Que um deles falou que era da DECA que
havia estado no dia anterior desarmando alguns acampados. Os
mesmos arrastaram algumas pessoas amarradas, e mandavam
as crianças calarem a boca senão iam matar seus Pais. Muitas
Crianças realmente chegaram a parar de chorar, mas depois algumas recomeçavam a chorar. Que durante todo o tempo Edinho
e os Pistoleiros perguntavam por Antônio e sua Esposa, e outras
lideranças Que essas torturas duraram de 5 horas até as 7 horas
da manhã. Que descobriram entre os acampados o Tesoureiro e
2 Tesoureiro da associação que haviam constituído, os Srs. José
Maria e o Welton Novaes, ora declarante, Que passaram a espancar ainda mais estas duas pessoas, Que chegaram a quebrar
um dos dedos do declarante Welton Novaes, Que, levaram José
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Maria para a estrada que ficou com todo o rosto roxo, cuspindo
sangue e todo ralado. Este senhor inclusive não quis vir até esta
Comissão para prestar declaração por medo das ameaças. Que
Edinho e os Pistoleiros ameaçaram a todos dizendo se fossem
denunciados iriam se vingar e matar os acampados. Diziam que
queriam matar Antônio e sua companheira Mostraram uma corda
que, segundo os mesmos, haviam levado para arrastar o casal
amarrado pelos seus pescoços até a sede da fazenda. Que ao
todo 36 pessoas foram amarradas e agredidas, entre homens e
mulheres. Que os pistoleiros falaram que naquele dia não iam
matar ninguém, pois Antônio e sua esposa não estavam ali e que
era para todos saírem do acampamento, e se voltassem todos
iam ser mortos. Que os Pistoleiros cortaram redes, lonas de barracos, derramaram mantimentos, furaram pneus de bicicletas e
de duas motos que estavam ali. Que roubaram o celular de um
rapaz chamado Paulo. Que na hora dos espancamentos eram
ofendidos pelos Pistoleiros, de bandidos, de vagabundos, invasores de terra. Que também ofenderam as mulheres. Que Renildo foi chamado de “Negro Safado” e “Negro ladrão’. Para Welton
disseram que: “Além de negro era sem vergonha”. Para Valdimiro
disseram que: “Um preto e velho como o declarante tinha que
trabalhar e não ficar invadindo a terra dos outros”. Que, além dessas ofensas os agressores disseram outras, mas os declarantes
não lembram de todas. Que entre os agressores estavam Edinho,
Donizete que é Gerente da Fazenda Grota de Laje, Os pistoleiros conhecidos como Petrônio, mas os outros os declarantes não
puderam identificar. Que parte das pessoas agredidas veio até
Itupiranga, procuraram Antônio, e foram até a delegacia de polícia
para fazer ocorrência policial. Que na delegacia foi feita ocorrência. Que o delegado Carlito pegou depoimento de algumas pessoas. Que o Delegado mandou José Maria, Bololó, Sirleide, Neguinho Bagaceira para fazerem exames. Que, no entanto, nenhum
dos declarantes, com exceção de Antônio. Que nenhum dos ora
declarantes fez exames, pois não chegaram a ser encaminhados
para exame. QUE não confiam na polícia da cidade e nem na
DECA. QUE não sabem se foi instaurado inquérito policial ou se
estes fatos chegaram ao conhecimento do Promotor de justiça ou
do Juiz da cidade. Que parte dos acampados ficou com medo e
não querem prestar depoimento. Que algumas pessoas agredidas no dia 1 de janeiro foram procurados por Antônio para virem
à presença da equipe do PEPDDH para prestarem declarações
e serem entrevistados, mas se recusaram com medo, afirmando
que poderiam ser mortos se viessem.

O segundo caso, não menos grave, deu-se na Fazenda Juazeiro, em abril
de 2007, onde várias pessoas foram mantidas em cárcere privado e espancadas
pelo capataz e pistoleiros a serviço da proprietária da Fazenda. Neste mesmo episódio uma das líderes dos lavradores acampados além de ameaçada também foi
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estuprada. Após estes fatos, os lavradores foram levados até uma Rodovia onde
policiais da cidade de Parauapebas aguardavam o grupo de lavradores agredidos
pelos pistoleiros. A entrega dos presos à polícia foi feita pelo capataz da Fazenda
na presença de sua proprietária. Levados até à delegacia de Parauapebas permaneceram ali por mais de 24 horas sem que nenhum procedimento fosse feito
contra os mesmos. Quando foram liberados, procuraram a DECA e denunciaram
as torturas e violações, mas até a data da entrevista nenhuma providência havia
sido tomada segundo estes DDH’s. Por ocasião da visita do programa, a defensora que sofreu a violência sexual, ainda muito abalada, relatou os fatos de forma
reservada a um membro da equipe técnica. Ainda assim, mostrava-se relutante
em denunciar formalmente os fatos, uma vez que um dos acusados do estupro era
um pistoleiro da região, informando que este foi o motivo pelo qual não chegou a
fazer a denúncia do estupro à polícia. O acesso à área do Acampamento torna-se
difícil pela existência de pistoleiros nas fazendas próximas que elegeram alguns
dos/as DDH’s do Acampamento Carajás para serem eliminados, principalmente o
DDH Raimundo Nonato, chamado de Italiano, que além das ameaças, foi preso,
agredido, e sofreu intensos ataques por alguns órgãos de imprensa do Estado.
O mais recente e absurdo episódio de criminalização, patrocinado pela
DECA, ocorreu contra um defensor que já havia sido entrevistado pelo PEPDDHPA, em virtude das ameaças e de um atentado contra sua vida. Referimo-nos a Nivaldo Pereira, presidente do Sindicato Rural de Santa Maria das Barreiras, que se
encontrava sob proteção do PEPDDH e da Polícia Militar, desde Agosto de 2007.
O delegado titular da DECA fez um pedido ao juiz de Conceição do Araguaia
para a decretação de prisão preventiva de pessoas envolvidas em extorsão, porte ilegal de armas e pistolagem na região. Esta providência, de investigação de
grupos armados no Sul do Pará, era inclusive uma demanda do próprio defensor
Nivaldo Pereira e de movimentos sociais da região. Inexplicavelmente, porém,
o delegado incluiu o nome de Nivaldo entre os que deveriam ser presos. Assim,
Nivaldo, que desde agosto de 2007 encontrava-se diuturnamente sob proteção,
uma vez que havia sofrido um atentado, teve sua prisão preventiva decretada pelo
juiz da comarca e efetivada por policiais da DECA. As duas peças que serviram
de base para sua prisão: a representação policial e o decreto de prisão são documentos que em nenhum momento referem-se a qual seria a conduta delituosa ou
que fato ilegal Nivaldo teria cometido para ser preso. Ainda assim, Nivaldo ficou
mais quase um mês detido até que, após muita pressão de várias entidades de
direitos humanos e do próprio Programa Nacional e Estadual de Proteção a DDH,
levaram o Juiz a revogar a prisão preventiva, atendendo um pedido da Defensoria
Pública do Estado e da SDDH.
No informe preparado pela SDDH para o PAD18 a partir de dados colhidos
em seu banco de dados, na CPT e na Própria Polícia Civil, constata-se que:
18 Processo de Articulação e Diálogo é uma articulação entre várias organizações da sociedade civil nacionais e internacionais.
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Esta correlação de problemas além de transformar e degradar a
vida na cidade afeta também acirra os conflitos no campo. Em 2007
foram mortos 06 (seis) trabalhadores rurais em conflitos de terra
no Pará, dentre os quais 04 (quatro) são do Sul e do Sudeste do
Estado19. São mais de 140 ações possessórias20 só na Vara Agrária
de Marabá e cerca de 80 propriedades ocupadas por camponeses
perfazendo mais de 11 mil famílias sem-terra na região.
Em julho de 2007 o governo do Estado do Pará deslocou uma
tropa de 150 homens do pelotão de elite da Polícia Militar do
Pará para cumprir ordem de despejo em 52 fazendas da Região
de Marabá. Novamente, em novembro, do mesmo ano, desembarcam no sul do Estado, este mesmo contingente policial para
realização da chamada operação “paz no campo” com a finalidade de desarmar e prender milícias privadas que promoviam
“saques e terror em fazendas da região”, segundo a imprensa.
O fato é que os pistoleiros e grandes fazendeiros financiadores
do crime no campo não foram atingidos pela ação, mas sim,
famílias de trabalhadores sem terra.
Entretanto, a propriedade da terra na interpretação hegemônica do
judiciário é vista como um direito sacralizado - mesmo que despido
da função social - e a repressão estatal ou privada também continua atuando contra o movimento camponês. O Estado do Pará
criou uma Delegacia Especializada em Conflitos Agrários, a DECA
em 2005. A DECA é o braço repressor, investigador e contentor
da luta dos camponeses na Região. Aparelhada com recursos do
Governo Federal e subordinada à Secretaria de Segurança do Estado, é dotada de carros, um prédio próprio com celas, agentes e
um delegado de polícia. A DECA tem feito um eficiente trabalho de
investigação, mapeamento e identificação das principais lideranças
do MST e do Movimento Sindical Rural nas ocupações de Terra. O
resultado é o elevado número de prisões de trabalhadores/as rurais
sem-terra nos últimos anos. No primeiro semestre de 2007, 43 pessoas foram presas ou detidas em conflitos agrários na região sendo
que 36 foram capturadas, ameaçadas e torturadas por uma milícia
privada na Fazenda Juazeiro em Parauapebas, e depois entregues
à Polícia. Mais 07 pessoas foram presas em uma ocupação de terra
no município de Breu Branco enquanto a pistolagem dos fazendeiros se organiza e se arma para a defesa do latifúndio. Foram registrados pelo menos 03 ações de pistoleiros e grupos armados pagos
por fazendeiros para aterrorizar camponeses/as acampados/as em
duas fazendas em Parauapebas (Fazenda Juazeiro e São Marcos
em Parauapebas e fazenda Estrela de Maceió no sul do Estado).
19 São eles: João Carlos Pontes em Altamira, Marcos José Moraes Pereira em Conceição do Araguaia, Manoel da Conceição
Cruz Filho em Dom Elizeu, Antônio Santos do Carmo em Irituia, Antônio Raimundo Santos (Carequinha) em Novo Repartimento/Tucuruí e Rivaldo Vieira da Silva (Rivaldinho) em Redenção.
20 Ações de reintegração de posse e interdito proibitório contra ocupações de terra por trabalhadores rurais sem-terra.
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Houve registro de tortura, lesões corporais, ameaças, disparos de
arma de fogo contra trabalhadores/as sem-terra acampados, mas
sem vítimas fatais.

Segundo dados parciais da CPT (até julho de 2007) a DECA trabalhou bem na
repressão e criminalização do Movimento Camponês. Veja-se a tabela21 abaixo:
Tabela A1 – Ocorrências envolvendo conflitos agrários
Ações

2005

2006

2007

Total

Trabalhadores presos pela DECA

30

18

28

76

Trabalhadores indiciados e
processados

50

74

48

131

“Armas” apreendidas

214

09

-

223

Registro de ameaças contra
trabalhadores

23

05

05

33

Trabalhadores assassinados

07

03

06

16

Despejos sem ordem judicial

-

05

01

05

Ação de milícias privadas

03

05

05

13

Ameaça de expulsão

01

01

01

03

Ossadas encontradas em fazendas

05

-

-

05

Mandados de prisão para
cumprimento da DECA.

12

-

-

12

Fonte: CPT e SDDH.

O informe continua concluindo:
Neste triênio de 2005 a 2007 pelo menos 270 famílias foram
despejadas sem ordem judicial. Geralmente os despejos são realizados por milícias armadas (“seguranças das fazendas”) compostos por capangas, pistoleiros e policiais sem farda ou “fora de
serviço”. As ações destas milícias privadas atingiram em 2005:
270 famílias; em 2006: 106 famílias e em 2007: 322 famílias.
Em relação às ameaças de expulsão (despejos forçados ou judiciais) em 2005, 120 famílias foram ameaçadas por fazendeiros,
pistoleiros ou pela polícia, em 2006 este número subiu para 200
famílias e em 2007 atingiu a cifra de 300 famílias.
O fato é que se misturam despejos judiciais com despejos forçados pelas milícias particulares dos fazendeiros, sem que a DECA
apure as violações dos direitos dos trabalhadores/as acampados,
as ameaças, assassinatos e crimes contra estes na proporção,
rapidez e eficiência com que criminaliza, prende e indicia trabalhadores/as sem terra. A DECA dá um claro exemplo de eficiência
21 A tabela utiliza-se de dados fornecidos pela CPT de Marabá, da DECA de Marabá, acrescidos dos dados da SDDH.
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na repressão e criminalização dos sem-terra. Criada com os objetivos de diminuir os conflitos agrários, combater a grilagem de terras, as milícias armadas que atuam nas fazendas no Pará, dentre
outros crimes que ocorrem no campo paraense notabilizou-se por
despejos ilegais - a fazenda Ponta da Serra a 128 km de Marabá
em que 100 foram despejadas sem a permissão do juiz da vara
agrária - e pelas investigações incessantes com o fito de descobrir
quem são as lideranças dos movimentos sociais. Cerca de 150
soldados do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar do
Pará foram destacados para acompanhar as 52 ações de reintegração de posse no sul e sudeste do Pará em junho de 2007, e
a mesma operação se repetiu em novembro de 2007, com registro de tortura, lesões corporais, abuso de autoridade na chamada
“Operação Paz no Campo”. Estas ações e outras contam com o
serviço de inteligência da DECA cujo alvo é a “classe perigosa”
dos despossuídos de terra, e cujo objetivo é a defesa do patrimônio fundiário dos fazendeiros e empresários latifundistas (sic) da
região. Basta verificar que nestes três anos de atuação não houve nenhuma prisão de fazendeiro ou pistoleiro pela DECA, tendo
neste mesmo período sendo indiciados apenas 25 fazendeiros
e “funcionários” destes. Ao passo que 76 trabalhadores/as rurais
sem terra foram presos e 131 respondem a processos criminais.
Estes números obviamente só levam em conta os registros da
DECA. Não conta-se aí os “detidos para averiguação”. Aqueles
trabalhadores “detidos” às vezes por 12 ou 24 horas pela DECA
e por outras Delegacias na região, como foram os casos de “detenção coletiva” de um grupo de 48 acampados de uma fazenda
em Marabá em 2006, e outros 50 na Delegacia de Parauapebas,
mais 10 “detidos” na Delegacia de Tucuruí em 2006, outro grupo
“detido” em Breu Branco em 2006, em Bom Jesus do Tocantins
em 2007, e outros. Estes não entram nas estatísticas oficiais por
que são prisões de fato ilegais, e claramente repressivas, mas recorrentemente aplicada aos sem-terra acampados. Tudo isto feito
sob o manto do abuso de autoridade justificado nas figuras penais
de “formação de quadrilha” e “esbulho possessório”.
Portanto, em sua ação criminalizante, a DECA (braço repressor
do Estado) faz o inverso de seu propósito violando os direitos
fundamentais do povo camponês de se organizar, liberdade de
ir e vir, e principalmente do direito de acesso a terra (Reforma
Agrária) como conteúdo de conquista que irá garantir outros direitos humanos fundamentais como: direito de moradia, direito à
alimentação (segurança alimentar), direito à educação e saúde,
direito ao trabalho digno, direito a um ambiente saudável, etc.

Em outras regiões do Estado, as reclamações sobre a atuação da polícia
também são freqüentes, como no Município de Anapu, onde o delegado de polícia ignorou dezenas de denúncias de ameaças contra a vida de Dorothy Stang

95

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

e outros DDH’s, mas, antes dela ser assassinada, a indiciou em um inquérito por
suposta participação em crime de homicídio, juntamente com outros lavradores.
Esta posição do delegado de Anapu e do delegado regional de Altamira também
foi aceita à época pelo Ministério Público e pelo juiz da Vara Agrária de Altamira.
A criminalização não se restringe, no entanto, aos que lutam pela terra. Na
cidade de Belém uma das principais lideranças do Movimento Negro, Raimunda
Nilma de Melo Bentes, militante e fundadora do CEDENPA22, também responde a
uma acusação da polícia civil e militar, e a um processo de indenização originário de
sua intervenção, numa ação da polícia em um caso de prisão de um jovem negro.
Nesta mesma Capital, pelos menos seis professoras e professores, todas
desenvolvendo funções de liderança, respondem a processo criminal decorrente
de suas participações em manifestações e protestos organizados pelo Sindicato
da categoria – SINTEPP23.
Até mesmo agentes públicos podem ser vítimas destes processos. Entre os
anos de 2000 e 2003, Rosa Marga Rothe, à época Ouvidora do Sistema de Segurança Pública do Estado, teve que se defender de 3 (três) ações judiciais feitas
por um delegado de polícia acusado de tortura, e de um outro processo movido
pelo Ministério Público, também iniciado por este mesmo delegado. Neste caso
os processos movidos pelo Delegado eram uma retaliação pelo fato da Ouvidora
ter-lhe denunciado como torturador e ainda por ter ficado do lado da vítima, um
músico e professor da cidade de Belém.
A Procuradora Federal, Maria Eliane Menezes e o ex-Ouvidor de Direitos
Humanos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Pedro Montenegro, também tiveram que se defender de processos movidos por integrantes da Seita
Lus24, acusada de envolvimento na emasculação de 19 Crianças em Altamira. Em
ambos os casos, o principal problema foi o recebimento, por parte da Justiça, das
queixas-crimes e denúncias ajuizadas contra estes DDH’s.
Não é difícil o acionamento da máquina judicial para processar alguém, ainda que falsamente, principalmente se o interessado tiver recursos para a contratação de advogados ou formular tecnicamente representações ou, ainda, tiver
influência junto à polícia.
Do lado dos/as DDH’s, no entanto, a situação é bem diferente: a fragilidade
na rede de apoio jurídico popular que conta com excelentes, mas, poucos advogados, não propicia a todos/as os/as defensores/as criminalizados/as a possibilidade
de buscar seus direitos ou mesmo defender-se rapidamente.
22 CEDENPA - Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará é uma entidade com sede em Belém que atua há mais de 25 anos
na luta pela promoção da igualdade racial.
23 SINTEP- Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará
24 Membros da Seita Delineamento Universal Superior (LUS) foram acusados pelo Ministério Público Estadual do Pará, de
estarem envolvidos na morte e emasculação de meninos no município de Altamira. A fundadora desta seita foi absolvida em
um julgamento que posteriormente foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Pará. As famílias das vítimas ainda aguardam
um novo julgamento que não tem data para ser marcado.
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Em muitas cidades, a distância entre os/as DDH’s, Ministério público e judiciário, faz com que os integrantes destes dois órgãos não percebam quando estão
diante de um caso de criminalização ou de um crime comum. Aliás, mesmo quando
existem juízes e promotores, ainda assim, é necessário torcer para que estes tenham alguma sensibilidade ou conhecimento da causa dos direitos humanos, pois
como foi dito acima, guardando as devidas exceções, tratam-se de duas instituições
que muitas vezes contribuem decisivamente para a criminalização de DDH’s.
Felizmente, existem exceções, e quando se manifestam são reconhecidas e
elogiadas pelos/as DDH’s. O III Fórum Mundial de Juízes, realizado na Argentina,
ao discutir um caso de criminalização ocorrido contra um líder camponês colombiano e defensor dos direitos humanos, emitiu uma declaração que localiza com
precisão este movimento de criminalização, que o Poder Judiciário deveria, por
definição legal, se opor. Diz a nota que poderia muito bem estar dirigida às centenas de DDH’s brasileiros:
O processo de construção democrática tem como princípio norteador a dignidade da pessoa humana. O Estado, por seus Poderes e instituições, tem finalidade como precípua o respeito,
proteção e realização dos direitos fundamentais.
A Democracia, por sua vez, exige participação num processo de
auto-governo e uma destas formas se expressa através de movimentos sociais que buscam, enfim, a uma democracia plena
em que os Direitos Humanos sejam efetivados.
Não existe Democracia sem Direitos Humanos. Entretanto, verifica-se que na América Latina há uma nítida ação contra os
movimentos sociais, criminalizando condutas reivindicatórias e
tentando aniquilar suas lideranças com perseguições, ameaças,
prisões arbitrárias e, até mesmo, torturas e mortes.
O Poder Judiciário não pode servir de instrumento para estes
interesses. Não pode obstar o exercício da cidadania, que se
expressa através do direito de reivindicar. Pelo contrário, cabe
ao Judiciário ser o garantidor de direitos. Ou seja, o guardião da
dignidade humana.25

Por fim, ressaltamos que este processo de criminalização, apesar de não
se constituir hoje numa diretriz política do Governo Federal ou Estadual, ainda
assim, é patrocinado por ambas as polícias, e em menor ou maior grau, por todos
os poderes.
No caso da Polícia Federal, são os militantes das Rádios Comunitárias os
que têm sido mais perseguidos, sendo vítimas de operações ilegais também por
parte da ANATEL26.
25 Acessado no Sítio www.reportersocial.com.br/noticias.asp?id=713&ed=internacional em 24 de Dezembro de 2007.
26 ANATEL. Agência Nacional de Telecomunicações.
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Uma parte dos Procuradores do Ministério Público Federal tem denunciado
estes militantes no Art. 183 da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações),
que é a mais dura existente. Outra questão é que os processos contra militantes de
rádios originam-se em operações arbitrárias feitas pela ANATEL e Polícia Federal,
em desconsideração à liminar do Supremo Tribunal Federal na ADIN 1668, que suspendeu o artigo 19 dessa mesma lei, que permitia a apreensão de equipamentos
das Rádios Comunitárias. Segundo membros do Fórum das Rádios Comunitárias,
a Justiça Federal, por sua vez, além da condenação à pena privativa de liberdade
ou restritiva de direitos, em muitos casos, tem aplicado multas que chegam à R$
10.000,00 (Dez mil reais) a esses militantes, que, inclusive na maior parte das vezes, estão desempregados e se dedicam à causa das rádios de forma voluntária.27
3.3. PROCESSOS DE VITIMIZAÇÃO DE DDH
Uma das conclusões das entrevistas com os DDH’s é de que, dada a
multiplicidade e número de ocorrências de violência, existe um processo de
vitimização de DDH’s, que se verifica ao longo de suas história e no dia-a-dia de
militância destas pessoas.
Há algum tempo, o fenômeno da vitimização de vários setores da população,
tem sido estudado na academia, e tem sido alvo das análises de vários Movimentos
de Direitos Humanos, como o Movimento Negro, de Mulheres, de Homossexuais,
entre outros, que buscam entender e formular propostas para superação da
violência que atinge tais segmentos.
No presente relatório, o campo da abordagem alcança apenas os DDH’s
vítimas de crimes, principalmente de delitos violentos e de abuso de poder,
excluindo-se, portanto, desta análise, as vítimas de outros males como acidentes
ou catástrofes naturais, por exemplo.
O conceito de vítima aqui adotado se amolda ao assumido pelas Nações
Unidas28:
1. Entendem-se por “vítimas” as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um
atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de
ordem moral, uma perda material, ou um grave atentado aos
seus direitos fundamentais, como conseqüência de abetos ou
de omissões violadores das leis penais em vigor num Estado
membro, incluindo as que proíbem o abuso de poder.

27 O Fórum das Rádios Comunitárias do Estado do Pará, fundada em 2007, é uma articulação que envolve diversos militantes,
radialistas, jornalistas, associações de Rádios Comunitárias, entidades de Direitos Humanos e Estudantis que lutam pela
democratização dos meios de comunicação.
28 Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, aprovada pela
Assembléia Geral da ONU, 96.ª sessão plenária, 29 de Novembro de 1985, disponível no site www.dhnet.org.br
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2. Uma pessoa pode ser considerada como “vítima”, no quadro
da presente Declaração, quer o autor seja ou não identificado,
preso, processado ou declarado culpado, e quaisquer que sejam
os laços de parentesco deste com a vítima. O termo “vítima” inclui também, conforme o caso, a família próxima ou as pessoas
a cargo da vítima directa e as pessoas que tenham sofrido um
prejuízo ao intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização.

A Vitimização de defensores/as de DH’s consiste em atos e omissões que
geram violência contra defensores/as de direitos humanos, provocada por terceiros quer sejam civis ou agentes públicos, pessoas jurídicas privadas ou instituições públicas.
A violência é um dos principais problemas de nossa sociedade e tem sido
sentida por DDH’s e setores economicamente mais fragilizados, com uma intensidade e constância que diferem do cotidiano da maior parte da população. Nildo
Viana29 busca desenvolver uma visão da questão da Violência a partir da tese de
que ela constitui-se em uma relação social e que sua compreensão remete ao
problema do conflito e do controle social. Diz este autor:
(...) Em primeiro lugar a, violência é uma relação, em que algo é
atingido por outra coisa. Neste sentido, a modificação interna ou
endógena de um ser não constitui violência. A destruição de um
ser a partir de seu próprio desenvolvimento interno não constitui
ato de violência. A violência pressupõe uma ação exógena. Toda
ação sobre algo é uma relação, ou seja, pressupõe a existência
do agente e daquele que é o objeto da ação. De um lado existe
o agente da violência e de outro existe a vítima da violência.
Esta relação é uma relação social, pois tal conceito é destituído
de valor explicativo para os fenômenos da natureza e por isso limitaremos seu uso ao mundo animal, embora aqui deixemos de
lado sua manifestação fora do mundo humano. Podemos então
definir a violência como uma relação social caracterizada pela
imposição realizada por um indivíduo ou grupos social a outro
indivíduo ou grupo social contra a sua vontade ou natureza.
Este conceito amplo de violência ns permite pensar as suas diversas formas de manifestação: violência física, simbólica, sexual, entre outras formas. Porém, a classificação das formas de
violência é bastante problemática, pois ela pode variar de acordo com o critério utilizado e existem diversos critérios.

No presente trabalho, considerando o exposto acima, estabelecemos, como
critérios para nossa análise, a violência física como agressões, tortura e homicídios, mas também a violência simbólica ou não-física, como é o crime de ameaça.
29 VIANA, Nildo. Relações Raciais e Grupos socialmente Segregados, 2001, P. 223
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Outros tipos de crimes, como os cometidos contra a honra, embora não se enquadrem na definição de violência física, ainda assim são violações e podem ser
compreendidas neste contexto ou em situações de criminalização e difamação
expostas acima.
Para entendermos os principais crimes cometidos contra DDH’s, é necessário visualizar os principais delitos, dos quais são vítimas, e a forma como são
processados pela polícia e pela justiça.
3.3.1. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).
As ameaças, certamente, são as principais ocorrências que têm evidenciado a situação de risco a que estão submetidos os/as DDH’s. Sua previsão legal
está contida no art. 147 do Código Penal Brasileiro, e tem a seguinte redação:
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Para sua apuração não é instaurado um inquérito policial, mas um outro procedimento chamado TCO30, no qual não são ouvidos, de forma obrigatória, vítima,
acusado e testemunhas. O TCO é um termo confeccionado a partir da ocorrência
policial, que é enviado posteriormente para a Justiça Criminal. No Judiciário, o ofendido, se quiser levar adiante o caso, tem que formular uma representação judicial
onde expressa seu desejo de ver o autor do crime processado. Contudo, este desejo de punir o agressor quase nunca é garantido, pois a lei processual penal prevê
pelo menos três formas de evitar que o autor do crime seja apenado: 1)a transação
penal, 2) a composição civil de danos e 3) a suspensão condicional do processo.
Ou seja, na maior parte das vezes sequer existe de fato um processo, com oitivas,
produção de perícias, alegações preliminares e finais, etc. Caso ainda assim seja
aberto o processo e sobrevenha alguma condenação pelo crime de ameaça, como
a pena prevista é muito pequena (de um a seis meses apenas) ela é automaticamente transformada em pena alternativa como prestação de serviços ou até mesmo
é suspensa sua aplicação, através de um instituto chamado sursis31.
Esta realidade, porém, não é exclusiva do crime de ameaça, pois dezenas
de outros tipos legais são processados da mesma forma. Um exemplo recente
que gerou muita impunidade e retro-alimentou por anos a vitimização da mulher,
foi o fato da violência doméstica, na maioria dos casos, ser tratada como lesão
corporal, cuja pena para a forma simples era igual ou inferior a um ano de deten30 Termo Circunstanciado de Ocorrência é um procedimento sumário que substitui o Inquérito Policial, e tem previsão legal na Lei
9.099/90.
31 Sursis é a suspensão de uma pena privativa de liberdade durante um período de tempo chamado período de prova mediante
determinadas condições (Art. 696 do Código de Processo Penal). O Sursis Processual é a suspensão do processo mediante
determinadas condições também durante certo período.
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ção. Hoje existe uma outra forma de abordagem deste tipo de violação, com a
promulgação da Lei Maria da Penha32, que aumenta as penas e afasta a aplicação
da Lei n. 9099/9033.
Em resumo, podemos dizer que a repressão ao crime de ameaça tem sua
eficácia limitada pela pena irrisória, prevista em lei e ainda em decorrência de
mecanismos de descriminalização aplicada aos delitos considerados de menor
potencial ofensivo.
Diante desta constatação se faz necessário repensar o crime de ameaça,
dado o seu alto teor de ofensividade, principalmente quanto às seqüelas psicológicas, como será demonstrado nesta pesquisa.
3.3.2. As ameaças praticadas contra os defensores e defensoras de
direitos humanos
Foram diversas as formas de ameaças detectadas nas entrevistas com os
defensores de direitos humanos. Mais precisamente, das 93 pessoas entrevistadas, constatou-se que 72 são DDH’s. Entretanto, como um dos questionários não
continha todas as informações necessárias para a sistematização de dados, com
relação à análise das ameaças e suas conseqüências psicológicas, trabalharemos com o universo de 71 defensores.
Para exemplificar algumas dessas ameaças, podemos citar alguns casos
selecionados dos relatórios parciais feitos pela Equipe Técnica do Programa.
– Contra Maria Ivete Bastos dos Santos – Santarém:
A defensora relatou que a primeira ameaça foi em 01/11/04 e foi
direcionada à sua pessoa e aos trabalhadores rurais, moradores
da área Pacoval. Não fez boletim de ocorrência, porque o delegado se recusou a fazer, pelo fato da defensora não ter o nome
nem o endereço completo do agressor. Ainda sobre este cidadão, ocorreu um episódio em que o mesmo telefonou ao STTR
de Santarém querendo falar com a DDH. Após esse telefonema, foi pessoalmente até a sede do Sindicato insistindo em falar
com a DDH, tentando convencê-la a dissuadir os trabalhadores
de continuarem morando na Gleba Pacoval. Como não teve sucesso, afirmou que aquela situação não iria ficar daquele jeito.
Ressalte-se que o referido elemento estava acompanhado de
um outro homem armado. Após tal episódio, este senhor prota32 A Lei nº 11340 de 7 de Agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados deViolência Doméstica e Familiar contra
a Mulher.
33 A lei 9099/90 institui os Juizados Especiais Criminais, que tem competência para julgar Crimes de Menor Potencial Ofensivo, bem como define quais são estes crimes.
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gonizou a queima de 25 casas na citada Gleba. A DDH atribui a
destruição das casas dos lavradores à vingança por parte deste
grileiro. (...) A DDH está sendo vítima de difamação e injúrias por
parte de madeireiros e grileiros, que a chamam abertamente de
“vagabunda”. Já foi vítima de determinados órgãos de comunicação e até de um delegado de polícia que a destratou dentro
da delegacia de polícia. Afirma que era comum a inversão de
papéis frente à polícia, ou seja, vítimas de grilagem acabavam
respondendo pelo delito de esbulho, enquanto que os esbulhadores contavam com a conivência da polícia. (...) Tendo em vista os vastos e inúmeros interesses que o STR contraria, acaba
vivenciando também uma situação de risco em face da atuação
destes vários grupos econômicos que existem na região34.

– Contra Raimundo Benedito da Silva Mota (Cupido) – Santarém:
No início de 2003 foi realizada reunião no CEDENPA com representantes do Governo Estadual. A partir daí foi iniciado processo
de discussão e ações para titulação das áreas de remanescentes
de quilombos. (...) Estas áreas atingem fazendas cujos proprietários têm se oposto a este processo. Em 2005 foi deixado um
bilhete em frente da casa do Sr. Antônio Pinto, que é presidente
de outro Quilombo de nome Murumurutuba. Na carta anônima
foram ameaçados: Antônio Pinto, Raimundo Benedito e Dileudo
Guimarães – que é presidente da Federação das Comunidades
Quilombolas35.

– Contra o Greenpeace, Padre Boeing e Padre Edilberto Sena:
O fato visava à violação da integridade do defensor e deu-se em
31 de maio de 2006, quando foi publicada em uma página do
ORKUT, na internet, ameaças com o seguinte teor: “ Se encontrar alguém com a camisa do Greenpeace bata, bata, bata ate
matar. Assim eles vão saber de quem é a Amazônia. Matem Pe.
Edilberto Sena e Pe Boeing para o bem de Santarém “. O defensor tem sido alvo ainda de calúnias e difamações, inclusive por
parentes do autor da publicação criminosa no ORKUT36.

- Contra Pedro Amaro de Anapu:
A primeira ameaça ocorreu no ano de 2001, quando a Irmã Dorothy e o DDH foram até uma área de ocupação/acampamento
celebrar uma missa (hoje o PDS Virola Jatobá). Nessa ocasião
chegou uma ordem de despejo do acampamento. A Irmã Doro34 Trecho do Relatório Diagnóstico Santarém – Fonte: CEDENPA-PEPDDH.
35 Idem.
36 Idem.
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thy saiu e o defensor permaneceu no barracão. Os “sudanzeiros”
recrutaram trabalhadores e pistoleiros para retirar o defensor e
os trabalhadores da terra. O defensor foi surpreendido por 02
(dois) pistoleiros que os obrigaram a saírem da área. Eles caminharam aproximadamente 5 km, sob a mira de uma espingarda na cabeça. Há suspeitas de que os responsáveis por estas
ameaças foram os chamados “sudanzeiros”... No ano de 2001
as campanhas difamatórias e caluniosas que criminalizavam o
defensor e a Irmã Dorothy foram intensificadas. Por ocasião da
aprovação do PDS em 2003, as campanhas se tornaram mais
ofensivas com a divulgação na rádio local de que a religiosa por
ser norte-americana, estaria a serviço do governo dos Estados
Unidos para vender a Amazônia, ou ainda de que a religiosa
fornecia armas para os trabalhadores. Entretanto, o defensor
como coordenador da CPT divulgou em âmbito nacional e internacional os conflitos Agrário-ambientais de Anapu, o que gerou
publicidade com entrevistas em rádio, revistas, jornais. Em face
destas denúncias, as ameaças ficaram mais contundentes. O
defensor recebia ameaças e provocações que diziam “o Padre
tem que voltar para o Maranhão, Padre tem que celebrar missa
e rezar terço e não ficar envolvido com problema de terra”, “o
Padre precisa lembrar do que aconteceu com o Josimo, que foi
se envolver com o que não devia e está debaixo da terra”, etc.
As ameaças, porém, em sua maioria, eram direcionadas à religiosa. 37

– Contra Euclides Ferreira Lima - Tucuruí:
Em 2005, um dos supostos donos da fazenda Umuarama, Antonio Camelo, chegou a procurá-lo com alguns pistoleiros na área
ocupada. Foi dito em um dos barracos queimados pelos pistoleiros, que estes procuravam o DDH e o Raimundinho (também
defensor) e que estes iriam pagar pela ocupação.38

– Contra Raimundo Nonato Silva (Sinato) – Moju:
Quanto às ameaças dirigidas à sua pessoa, o DDH toma conhecimento das mesmas através de terceiros, que afirmam ouvir
dos pistoleiros citados que ele será morto. Segundo os relatos
que lhes chegam os mesmos afirmam que: “se o Dario perder a
fazenda, o Sinato perde a vida”. O DDH relatou que no mês de
julho de 2006 recebeu em sua casa um suposto trabalhador, que
queria fazer um cadastro para obtenção de um lote. No entanto,
37 Trecho Relatório Diagnóstico Altamira - Fonte CEDENPA-PEPDDH.
38 Trecho Relatório Diagnóstico Tucuruí-Tailândia-Moju - Fonte CEDENPA-PEPDDH.
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soube posteriormente que se tratava de um pistoleiro.
Dia 19/07/2006 foi a última data em que foi ameaçado/intimidado
quando 02 pistoleiros rodearam a sua casa. O DDH soube que
os pistoleiros disseram que, se não o encontrassem, jogariam
uma bomba na casa dele. O DDH não registrou ocorrência por ter
medo da polícia. Relatou ainda que o vice-coordenador da ocupação, apelidado de Neném e outras sete pessoas foram surpreendidos por tiros que foram disparados de dentro da mata contra
o grupo que se dirigia à área Renascer. Esse grupo não registrou
ocorrência também por temer e não confiar na polícia.39

Contra Maria Joel Dias da Costa (Joelma) de Rondon do Pará:
Em virtude dessas lutas várias ameaças foram feitas contra seu
companheiro, que denunciou a situação na região ao Secretário
Estadual de Segurança Pública, Paulo Sette Câmara, ao qual
inclusive entregou um dossiê de ameaças e de violações ocorridas naquela região. Dezinho chegou a ter escolta policial que
foi cancelada em função de não existirem condições estruturais
de mantê-la, como diárias e equipamentos para os policiais. Ele
foi assassinado em frente a sua casa por um pistoleiro trazido
da Bahia. Após o assassinato, Maria Joel assumiu a direção do
Sindicato e também tem ficado em situação de risco e ameaça.
As ameaças ocorrem através de avisos e alertas de conhecidos
e desconhecidos dando conta de que sua morte está sendo tramada pelas mesmas pessoas que mandaram matar seu marido.
Em outro episódio um elemento desconhecido foi até a sede do
STTR e segundo informações o objetivo era assassiná-la, mas o
atentado não ocorreu em virtude da presença de seu segurança
e de várias pessoas no interior do sindicato. Atribui a morte de
Ribamar, ex-tesoureiro do sindicato ao mesmo grupo de fazendeiros acima referido. As causas das ameaças são a defesa dos
direitos dos trabalhadores rurais; a luta pela reforma agrária; por
fazer parte do sindicato e ser sua principal liderança, e em especial por estar exigindo a apuração e responsabilização dos culpados pela morte de seu marido. A defensora não fez ocorrência
policial por não confiar na polícia local, porém já encaminhou
diversas denúncias a nível nacional e internacional. Ressalte-se
que a exemplo de outros casos, as pessoas que a informam das
ameaças pedem para que o nome delas não seja revelado.40

Contra Nivaldo Pedreira Cunha – Santa Maria das Barreiras:
No dia 31/03/07 os trabalhadores começaram a trabalhar com
39 Idem.
40 Trecho Relatório Diagnóstico Rondon do Pará – Fonte CEDENPA-PEPDDH.
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a demarcação dos lotes e solicitaram que o DDH coordenasse a demarcação. Antes de ser concluído o trabalho, por volta de 09hs, DDH e outros trabalhadores decidiram retornar ao
acampamento. Minutos depois, chegou o delegado Luís Antônio
da Polícia Civil, acompanhado de mais 05 policiais da mesma
Corporação. Esses indagaram se havia alguém armado, pelo
que o DDH respondeu que não, dando a liberdade aos policiais
para procederem a revista. Não encontrando nenhuma arma,
delegado e policiais disseram que se deslocariam até a fazenda Forquilha, ocupada por Tarcísio Andrade, a fim de buscar o
referido cidadão para conversar com os trabalhadores no acampamento. Os trabalhadores temeram pela ida de Tarcísio Andrade ao acampamento e resolveram esperar por eles na estrada.
Transcorridos aproximadamente 10 minutos após se deslocarem para a estrada, encontraram-se com os policiais e o cidadão Tarcísio. Ocasião em que foi explicado pelo DDH ao Tarcísio
Andrade que a área que os trabalhadores ocuparam não era a
mesma dele. Esse, por sua vez, argumentou que as terras que
ele ocupava foram compradas pelo seu pai e que caso os trabalhadores a ocupassem um dia, ele entraria na justiça contra os
trabalhadores e se o Banco do Brasil, fosse favorável à ocupação, ele processaria também esse banco. Finda a conversa os
policiais conduziram o fazendeiro até a sede da fazenda. O DDH
e demais companheiros retornaram para o acampamento e, nas
proximidades, ouviram tiros e viram homens encapuzados que
disparavam tiros à revelia. O carro do DDH foi totalmente metralhado. Agrediram fisicamente a esposa do DDH, e a torturaram
para que dissesse quem era o responsável pela ocupação. Arrebataram das mãos da esposa do Defensor, que também foi considerada pela equipe como Defensora de Direitos Humanos, o
filho do casal de apenas de 06 (seis) meses de idade, ameaçando de afogá-lo em um poço próximo do acampamento. Fizeram
de refém uma criança de aproximadamente 06 anos, ameaçando-a com um revólver no ouvido. Espancaram várias mulheres
e crianças que se encontravam no acampamento. Destruíram
roupas, documentos de todos os presentes, tudo que havia de
alimento, enfim o que havia de bens materiais no acampamento
foi destruído pelos pistoleiros. Seqüestraram a esposa do DDH,
a sogra, o cunhado e filho de 06 meses do casal, conduzindoos até a BR, quando foram praticamente jogados do veículo. Já
no chão, desfecharam tiros contra eles e para cima. Fato testemunhado pelo proprietário de um bar próximo, sua esposa e
clientes41.

Essa é uma pequena amostra das ameaças. Os relatórios parciais, as entre41 Relatório Situacional da Equipe Técnica sobre Nivaldo Pereira Cunha – Fonte CEDENPA-PEPDDH.
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vistas, as ocorrências e mesmo o presente diagnóstico, sabemos, não conseguem
comportar todos os fatos, perigos, provações e sofrimentos por que passaram
estes defensores.
Destas dezenas de casos, constatamos que, de 71 DDH’s entrevistados,
67 pessoas (94,37% dos defensores) receberam algum tipo de ameaça de morte. Essas ameaças não escolhem gênero, pois foram direcionadas a ambos os
sexos. A pesquisa revela que 96,15% dos defensores e 89,45% das defensoras
entrevistadas foram ameaçadas de morte.
Tabela 1: Distribuição de ameaça aos/às DDH’s ameaçados/as de morte no
Estado do Pará, separadas por sexo.

Sexo
Resposta Masculino

Ameaça

% Masculino

Feminino

% Feminino

Total Geral

Não

2

3,85

2

10,53

4

Sim

50

96,15

17

89,47

67

Total

52

100

19

100

71

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 1: Comparativo de ameaça aos/às DDH’s ameaçados/as de morte
no Estado do Pará, separadas por sexo.

Podemos classificar as ameaças sofridas pelos/as DDH’s em dois tipos: as
diretas e as indiretas. As ameaças diretas consistem nos atos feitos diretamente pelo agressor à vítima sem nenhum intermediário. As ameaças indiretas são
aquelas efetivadas por meio de uma pessoa que noticia ou intermedia, com ou
sem intenção, esta coação, ou ainda através de meios que impossibilitam ou difi-
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cultam a detecção do autor da ameaça.
Na modalidade direta a vítima sabe quem é o autor do crime, pois viu ou ouviu
diretamente deste a ameaça. Em tese, seria mais fácil a responsabilização penal.
Na modalidade indireta ainda teria que ser feita a apuração de responsabilidades, através de oitivas ou outra forma de investigação, o que nem sempre é
possível, haja vista os limites dos procedimentos e muitas vezes a má vontade das
autoridades policiais.
Tabela 2: Distribuição do tipo de ameaça feita aos/às DDH’s ameaçados/as
de morte no Estado do Pará.
Tipo de ameaça

Nº de DDH’s

%

Direta

36

53,73

Indireta

13

19,40

Direta e Indireta

17

25,37

Sem informação

1

1,49

Total

67

100,00

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 2: Percentual do tipo de ameaça feita aos/às DDH’s ameaçados de
morte no Estado do Pará.

As ameaças indiretas, ao serem efetivadas por comentários dos ameaçadores às pessoas do local ou da comunidade onde o defensor mora e atua, o que
torna difícil sua apuração, pois ninguém se propõe a depor contra os agressores
que são geralmente pessoas de grande poder econômico e ligados a esquemas
criminosos, como as redes de pistolagem, existentes em todos os municípios visitados. Outra dificuldade é a exigência da polícia para que o/a DDH apresente todos os dados do agressor a fim de que seja lavrada uma ocorrência policial. Desta
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forma, o/a DDH tinha que informar, não só o fato em si da ameaça, mas também
o nome, localização e testemunhas da existência da ameaça.
Os casos de ameaça direta não tiveram melhor sorte. As poucas situações
documentadas não tiveram desdobramento na esfera judicial. Somente um defensor afirmou que quem o ameaçou foi condenado. Na verdade sequer isso aconteceu. Verificamos que a sentença que deu fim a esse processo é na verdade uma
homologação de um acordo, onde não há punição ao ameaçador. Segundo os/as
outros/as DDH’s entrevistados/as, as suas denúncias não tiveram desdobramento
judicial e, portanto, não houve julgamento de mérito destes casos. Na pesquisa
realizada no sistema de consultas do Tribunal de Justiça do Estado42, somente
as ocorrências feitas após a visita do PEPDDH aos defensores, é que estão em
tramitação.
As formas como se deram as ameaças são variadas, vão do uso de cartas,
telefonemas até ao uso da internet.
Tabela 3: Distribuição das ameaças de acordo com o meio utilizado.
Como

Nº de DDH’s

%

Bilhete

2

2,94

Depoimento de terceiros

14

22,06

Internet

2

2,94

Pessoal

27

39,71

Telefone

3

4,41

Pessoal e outras

18

26,47

Sem informação

1

1,47

Total

67

100,00

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 3: Distribuição das ameaças de acordo com o meio utilizado.

42 O site do Tribunal de Justiça do Estado é www.tj.pa.gov.br
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As ameaças não foram dirigidas somente aos/às defensores/as, mas também aos seus familiares, a outras lideranças e a pessoas ligadas à sua atuação.
Isso ocorreu com 51 dos/as defensores/as entrevistados/as, tornando o número
de vítimas destes crimes muito maior que o número de entrevistados como se
pode notar pelas tabelas e gráficos abaixo.
Tabela 4: Distribuição de ameaça direcionada aos/às DDH’s ameaçados/as
de morte no Estado do Pará, e a outras pessoas ligadas a eles, por sexo.
Sexo
Ameaça
Direcionada
Ao defensor

A outras
pessoas

Resposta Masculino

%
%
Feminino
Masculino
Feminino

Total
Parcial

% Total
Parcial

Não

2

3,85

3

15,79

5

7,04

Sim

50

96,15

16

84,21

66

92,96

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

16

30,77

4

21,05

20

28,17

Sim

36

69,23

15

78,95

51

71,83

Total

52

100

19

100

71

100,00

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 4 apresenta as ocorrências de ameaças dirigidas aos/às defensores/as e a pessoas ligadas a eles/as. No total, entre os DDH’s que responderam
que receberam ameaças, 71,83% relataram que terceiras pessoas também foram vítimas dessas ameaças. Separando estes DDH’s por sexo, percebe-se que
69,23% dos homens e 78,95% das mulheres disseram que pessoas com quem
tinham convivência também eram alvos das ameaças.
Gráfico 4: Comparativo de ameaça direcionada aos/às DDH’s ameaçados/
as de morte no Estado do Pará, separada por sexo.
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Tabela 5: Distribuição de outras pessoas ameaçadas ligadas aos/às DDH’s.
Quem

Nº de pessoas

%

DDH’s e Entidades

18

35,29

Familiares

6

11,76

Trabalhadores Rurais

8

15,69

Múltiplas

19

37,25

Total

51

99,99%

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 5 apresenta outras pessoas ligadas aos/às DDH’s que receberam
algum tipo de ameaça. Notou-se que 35,29% dos/das defensores/as responderam
que além deles outros DDH’s e entidades também receberam ameaças; 11,76%
disseram que as ameaças foram direcionadas e limitadas ao DDH e também à
sua família, 15,69% afirmaram que trabalhadores rurais também foram alvos de
ameaçadores; e 37,25% dos entrevistados afirmaram que ocorreram múltiplas
ameaças, ou seja, as ameaças eram generalizadas e concomitantes, tendo como
vítimas diversas pessoas ligadas a eles, como familiares, outros DDH’s e trabalhadores rurais.
Gráfico 5: Percentual de outras pessoas ameaçadas ligadas aos/às DDH’s.

A imensa maioria das situações de ameaças e de violações não foi registrada pelos/as DDH’s em delegacias de polícia. A tabela 6 mostra se os/as DDH’s
ameaçados/as de morte registraram ocorrência policial ou não. Vimos que a maior
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parte, 58,21%, não registrou ocorrência policial das ameaças recebidas contra
41,79% que efetuaram tal registro.
Tabela 6: Distribuição da existência de ocorrência policial, da ameaça, feita
pelos/as DDH’s ameaçados de morte no Estado do Pará.
Ocorrência Policial da ameaça

Nº de DDH`s

%

Não

39

58,21

Sim

28

41,79

Total

67

100

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 6: Percentual da existência de ocorrência policial, da ameaça, feita
pelos/as DDH’s ameaçados/as de morte no Estado do Pará.

A tabela 7, por sua vez, apresenta os motivos pelos quais os/as DDH’s ameaçados/as de morte não registraram ocorrência policial. Temos que 51,28% afirmaram que não o fizeram por não confiarem na policia, 12,82% disseram que
houve recusa policial e 20,51% alegaram outros motivos.
Tabela 7: Distribuição dos motivos que levou os/as DDH’s ameaçados/as
de morte no Estado do Pará a não registrarem ocorrência policial.
Motivo

Nº de DDH’s

%

Medo

4

10,26

Sem delegacia ou autoridade

1

2,56

Não confia na polícia

20

51,28

Recusa policial

5

12,82

Não quis

1

2,56
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Outros

8

20,51

Total

39

100

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 7: Percentual dos motivos de levou os/as DDH’s ameaçados/as
de morte no Estado do Pará a não registrarem ocorrência policial.

Entender o motivo para esta falta de registro é fundamental para o enfrentamento da impunidade que cerca as ameaças e violações contra DDH’s. A descrença e desconfiança dos/as defensores/as quanto às autoridades policiais, se
dá por vários motivos. O histórico destes agentes no envolvimento com grupos
e pessoas que patrocinam violações, como fazendeiros, madeireiros e grileiros;
a atuação de policiais como autores das violações; a corrupção policial; a forma
como a polícia tem atuado na repressão aos/as defensores, foram alguns dos
motivos emergentes dos relatos recebidos.
Não se trata de uma impressão apenas, pois em inúmeros casos a polícia
realmente agiu junto com outros agressores nas violações aos/às DDH’s. Segundo os/as DDH’s, em muitos municípios, as violações são cometidas pelos próprios
agentes públicos que seriam responsáveis pela apuração dos crimes, o que inviabiliza até mesmo o comparecimento de um/a defensor/a a uma unidade policial.
Outro elemento citado pelos/as DDH’s é a forma como são recebidos/as em
algumas delegacias, com truculência e má vontade por parte de determinados
delegados e escrivãs. A falta de policiais, de estrutura e de equipamentos também
foram uma das causas levantadas pelos/as DDH’s e muitas vezes alegadas pelos
agentes de segurança para a não-lavratura de ocorrências.
Por outro lado, existem, ainda que raramente citados, bons exemplos de atuação da polícia. No ano de 2007, um dos policiais que fazem a segurança de uma
defensora conseguiu prender uma das pessoas contratada para matar esta DDH.
A equipe técnica chegou a entrevistar e conversar com alguns policiais a
respeito das ameaças contra os DDH’s. Um das constatações feitas é de que a
maioria da Polícia não recebeu nenhuma formação sobre direitos humanos, ou

112

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

informações idôneas a respeito do trabalho desenvolvido por DDH’s no estado do
Pará. De fato, existem preconceitos e estereótipos que dão conta de que o DDH é
somente defensor de bandido e persegue policiais. Estas idéias pré-concebidas,
somadas ao quadro retro-mencionado, inviabilizam canais de aproximação entre
agentes policiais e defensores/as de direitos humanos.
O medo de represálias por parte dos agressores, em face de uma denúncia feita, também foi citada por 10,26 % dos/as defensores/as entrevistados/as.
Nestes casos existe um espaço nebuloso de dúvida entre o que é melhor fazer:
denunciar, para assim ver-se livre da ameaça ou não denunciar e assim evitar a
potencialização do perigo que, no imaginário do ameaçado, uma denúncia poderia causar?
A este quadro podemos ainda aditar, mais uma vez, o fato dos/as defensores/as nem sempre terem acesso a assessorias jurídicas para acompanhar as
denúncias que precisam fazer. Aliás, são poucas as entidades que possuem assessoria jurídica disponível aos/às DDH’s, e sempre existe o receio de que uma
eventual denúncia feita, e não provada, possa reverter contra o/a DDH como um
processo de calúnia ou mesmo uma ação de indenização, como é o caso das
DDH’s Nilma Bentes e Rosa Marga citadas acima.
Por outro lado, segundo os/as defensores/as, os que ameaçam sempre tem
advogados e aliados no poder público, além do apoio de pistoleiros ou mesmo de
policiais que lhes dão segurança.
Diante dos problemas de formalização e investigação dos delitos, da pouca eficácia da Lei Penal, da impunidade de quem patrocina estes crimes, os/as
DDH’s e suas entidades têm adotado uma outra estratégia de denúncia cujos
resultados, contudo, não podem ser avaliados de forma precisa. Essa alternativa
se constitui na elaboração de denúncias diretamente aos dirigentes do sistema
de segurança pública, à imprensa e aos órgãos e entidades de direitos humanos
nacionais e internacionais como a ONU, OEA e Anistia internacional.
Acredita-se em um possível efeito pedagógico e preventivo que uma denúncia pública de violação e/ou ameaça pode ter. A idéia é de que um fazendeiro ou
grileiro que ameaça uma pessoa, ao ser denunciado publicamente, abstenha-se
de praticar qualquer ato contra aquela pessoa, sob pena de ser investigado como
principal suspeito em caso de um atentado contra a vida do/a DDH.
Tais denúncias configuram uma ação correta e necessária, pois certamente
centenas de vidas foram salvas após as ameaças tornarem-se públicas, demonstrando que as diversas entidades e redes a que estão ligados/as os/as DDH’s têm
tido, na maioria das vezes, êxito nestas ações.
Porém, a realidade também tem evidenciado que somente esta providência
por parte da sociedade civil, sem o devido acompanhamento de políticas públicas
e ações efetivas por parte do poder estatal, não são suficientes para evitar a violência.
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As diversas listas de pessoas marcadas para morrer reduzem-se pela eliminação destas pessoas e não pelo combate às causas da violência ou ameaças.
João Canuto (1985), Paulo Fonteles (1987), Dezinho (2001), Dorothy Stang
(2005), Sinato (2006) e Manoel Borracheiro (2007), entre outros, figuraram entre as pessoas marcadas para morrer, cujas denúncias chegaram às mãos das
autoridades, da imprensa e de diversos setores da sociedade, mas ainda assim,
infelizmente, foram assassinados.
O ar de dúvida demonstrado por diversas autoridades públicas ao longo de
vários anos, em torno da procedência, veracidade e seriedade das ameaças, não
se justifica, dado o terrível histórico de execuções ocorridas nestes 27 anos, como
demonstraremos no capítulo sobre a impunidade no estado do Pará.
3.3.2. Outros crimes cometidos contra DDH’s.
As ameaças, contudo, não são as únicas formas de violação que vitimaram
e vitimam DDH’s no Pará. Foram relatados diversos outros crimes praticados contra estes homens e mulheres em nosso estado, ao longo das últimas três décadas.
No presente tópico analisaremos estas violações mencionadas pelos/as entrevistados/as.
A tabela 8 mostra outras modalidades de violações sofridas pelos DDH’s
ameaçados. Verificou-se que dentre os homens, 71,15% foram vítimas de calúnia,
difamação ou injúria, 25% e 28,85% sofreram danos patrimoniais e abuso de autoridade, respectivamente, e 26,92% sofreram outras violações.
Quanto às mulheres, 68,42% sofreram calúnia, difamação e injúria, 47,37%
foram vitimas de abuso de autoridade e 15,53% sofreram denunciação caluniosa
e prisão arbitrária, respectivamente.
Tabela 08: Distribuição do tipo de violação feita aos/às DDH’s ameaçados/
as de morte no Estado do Pará.
Violação
Tentativa de
Homicídio

Lesão Corporal

Resposta

Sexo
Masculino % Masculino Feminino % Feminino

Total Geral

% Total Geral

Não

40

76,92

17

89,47

57

80,28

Sim

12

23,08

2

10,53

14

19,72

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

41

78,85

17

89,47

58

81,69

Sim

11

21,15

2

10,53

13

18,31

Total

52

100

19

100

71

100,00
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Tortura
Calúnia,
Difamação e
Injúria

Não

46

88,46

17

89,47

63

88,73

Sim

6

11,54

2

10,53

8

11,27

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

15

28,85

6

31,58

21

29,58

Sim

37

71,15

13

68,42

50

70,42

Total

52

100

19

100

71

100,00

Total Geral

% Total Geral

Sexo

Violação

Resposta

Esbulho Possessório ou
Invasão de Privacidade

Não

49

94,23

19

100,00

68

95,77

Sim

3

5,77

0

0,00

3

4,23

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

39

75,00

17

89,47

56

78,87

Sim

13

25,00

2

10,53

15

21,13

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

42

80,77

16

84,21

58

81,69

Sim

10

19,23

3

15,79

13

18,31

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

45

86,54

16

84,21

61

85,92

Sim

7

13,46

3

15,79

10

14,08

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

45

86,54

17

89,47

62

87,32

Sim

7

13,46

2

10,53

9

12,68

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

52

100,00

18

94,74

70

98,59

Danos
Patrimoniais
Denúncia
Caluniosa

Prisão Arbitrária

Cárcere Privado

Violência Sexual

Abuso de
Autoridade

Masculino % Masculino Feminino % Feminino

Sim

0

0,00

1

5,26

1

1,41

Total

52

100

19

100

71

100,00

Não

37

71,15

10

52,63

47

66,20

Sim

15

28,85

9

47,37

24

33,80

Total

52

100

19

100

71

100,00
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Outros

Não

38

73,08

18

94,74

56

78,87

Sim

14

26,92

1

5,26

15

21,13

Total

52

100

19

100

71

100,00

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 8: Comparativo do tipo de violação feita aos/às DDH’s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará.
Gráfico 8.1: Comparativo do tipo de violação feita aos/às DDH’s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará.

Existe uma seqüência e diversidade de violências praticadas contra DDH’s,
sendo poucos/as os/as entrevistados/as que citaram ter sido apenas ameaçados.
Dois defensores entrevistados, que já haviam denunciado as ameaças que
sofriam, foram assassinados. Sinato foi morto em 2006 na área rural do município
de Moju num confronto com um grupo apoiado por homens armados que tentava
retirar madeira da ocupação que ele liderava. O outro DDH foi Manoel Borracheiro, assassinado por dois pistoleiros em uma emboscada na cidade de Dom Elizeu,
quando retornava para sua casa, um mês após denunciar que estava sendo ameaçado por um consórcio de fazendeiros.
A realidade, quanto à não-notificação destes diversos delitos que vitimam
DDH’s, é mais grave do que a verificada nos crimes de ameaças, pois somente
16,67 % dos DDH’s declararam ter registrado os outros crimes dos quais foram
vítimas, contra 41,79 % de registros em casos de ameaças.
Tabela 9: Distribuição de existência de ocorrência policial, da violação, feita
pelos/as DDH’s ameaçados/as de morte no Estado do Pará
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Ocorrência Policial da Violação

Nº de DDH’s

%

Não

50

83,33

Sim

10

16,67

Total

60

100

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 9 mostra que a imensa maioria dos defensores de DDH’s, 83,33%,
não registrou ocorrência policial dos crimes que sofreram.
Gráfico 9: Percentual da existência de ocorrência policial, da violação, feita
pelos/as DDH’s ameaçados/as de morte no Estado do Pará

O levantamento das causas para o não-registro ficou prejudicado pela ausência de respostas objetivas acerca deste motivo. A maioria dos/as DDH’s não
soube precisar ou não lembrou qual a razão de não terem feito estas ocorrências.
Analisando as datas destas violações percebe-se que muitas delas remontam ao
período de início da atuação do/a DDH. De fato, durante as entrevistas foram
feitas verdadeiras anamneses sobre a atuação do/a DDH, cujos relatos, indicam
crimes que sofreram nas últimas duas ou três décadas. Contudo, outras violações
são bastante atuais. De qualquer forma, os resultados da tabulação acerca das
respostas dos DDH’s a esse respeito informam que a não confiança na Polícia,
entre as razões conhecidas, teve a maior incidência:
Tabela 10: Distribuição dos motivos de levaram os/as DDH’s ameaçados/as de
morte no Estado do Pará a não registraram ocorrência policial contra violação.
Motivo

Nº de DDH’s

%

Medo

4

8,00

Sem delegacia ou autoridade

1

2,00

Não confia na polícia

11

22,00
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Não quis

3

6,00

Recusa policial

6

12,00

Outros

24

48,00

Sem informação

1

2,00

Total

50

100

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 10 apresenta os motivos que levaram os/as DDH’s ameaçados/as
de morte no Estado do Pará a não registraram ocorrência policial contra violação.
Verificou-se que 22% alegaram não confiar na policia e 48% tiveram outro motivo
para não registrar ocorrência, mas não o precisaram.
Gráfico 10: Percentual dos motivos que levaram os/as DDH’s ameaçados/
as de morte no Estado do Pará a não registraram ocorrência policial.

A esse respeito, é bom lembrar que dezenas de crimes cometidos contra
defensores/as de direitos humanos no estado do Pará nos últimos 30 anos, em
especial os homicídios, dificilmente são apurados e não têm seus responsáveis
penalizados na forma da lei.
Ora, se os homicídios não foram julgados, não é difícil entender porque
diversos tipos de violações também não o são. Ao contrário do crime de ameaça
que é considerado pela Lei Brasileira de menor potencial ofensivo e, portanto, têm
diversos mecanismos de descriminalização de condutas; o homicídio qualificado
(art.121 do CPB e seus parágrafos) é considerado um crime hediondo, inafiançável e insuscetível de graça ou indulto. Nele são exigidas a instauração e conclusão
de inquérito policial, bem como a respectiva ação penal para a instauração de
processo e julgamento dos responsáveis. Não é esse, porém, o retrospecto dos
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julgamentos dos homicídios praticados contra defensores de direitos humanos,
trabalhadores rurais e sem-terra no Estado do Pará.
Veremos adiante que a impunidade é a regra e a prestação jurisdicional com
justiça é a exceção.
Outros delitos citados pelos/as DDH, quanto ao tamanho da pena e classificação de ofensividade são similares à ameaça. São eles: lesão corporal simples,
abuso de autoridade, danos ao patrimônio, invasão de domicílio, calúnia, injúria
e difamação. No caso destes três últimos delitos, considerados crimes contra a
honra, é necessário ter um advogado para ajuizar uma queixa-crime, pois se trata
de uma ação penal privada, ou seja, o processo é movido pela vítima e seu advogado diretamente contra o criminoso, ao contrário das ações penais públicas,
que são movidas pelo Ministério Público e não precisam, necessariamente, de um
advogado para acompanhar sua tramitação.
A maior parte desses crimes, a exemplo do delito de ameaça, não são julgados em virtude dos mecanismos de descriminalização (transação ou suspensão
do processo) e também porque a maior parte dos casos não foi noticiada à polícia.
Quando registradas, porém, verificamos que estas violações não tiveram suas
investigações encerradas satisfatoriamente, em face da inação da polícia para
realizar as apurações, ou pelos inquéritos e TCOS serem arquivados supostamente por falta de provas quanto à autoria ou materialidade. Uma prova disso são
as denúncias feitas pelos DDH’s Manoel Borracheiro, José Brito e Zé da Pampa
à DECA de Marabá no mês de setembro de 2007. Um mês após o registro de
ocorrência policial nenhuma providência tinha sido tomada pela polícia, o que, em
nosso entendimento, foi decisivo para o assassinato de Manoel Borracheiro no
mês de outubro deste mesmo ano. Sequer uma intimação ou lavratura do TCO
havia sido providenciada.
3.3.3. Situação de risco a que estão submetidos/as DDH’s.
Muitos/as defensores/as encontram-se também em situação de risco ou vulnerabilidade. Para sermos ainda mais fiéis aos fatos, não há nenhum/a defensor/a
que possa declarar-se isento de perigo no Estado do Pará.
Tabela 11: Distribuição da existência de risco sofrida pelos/as DDH’s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará.
Risco
Não
Sim
Sem informação
Total

Nº de DDH’s
2
64
5
71
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%
2,82
90,14
7,04
100,00
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Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 11 indica a presença de situações que configuram situação de risco
segundo os/as próprios/as DDH’s. Ao perguntarmos se eles se consideravam em
risco por outros fatores que não fossem as ameaças, 90,14% declararam que
entendiam existir na sua região algum risco contra suas vidas, contra 2,82% que
afirmaram não estarem sujeitos a nenhum tipo de situação de risco.
Gráfico 11: Percentual da existência de risco sofrida pelos/as DDH’s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará.

A tabela 12 mostra a incidência de fatores que caracterizam a existência
de situação de risco para a atuação de DDH’s entrevistados/as. Verificou-se que
70,42% declararam que em suas cidades existe a ação de crime organizado,
52,11% declararam conhecer precedentes de violência contra outros/as defensores/as na sua cidade, 14,08% citaram a presença de grupos de extermínio, 53,52%
alegaram precedentes de violência e corrupção de policiais da região, 63,38% afirmaram que existe na sua região a ação de grandes grupos econômicos, e 64,79%
citaram que existem diversos outros fatores de risco para sua atuação.
Tabela 12: Distribuição dos fatores de risco segundo os/as DDH’s ameaçados/as
Situação de risco
Organizações Criminosas

Precedentes de violência contra defensores

Grupo de extermínio

Violência ou Corrupção policial
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Resposta
Não
Sim
Total
Não
Sim
Total
Não
Sim
Total
Não
Sim
Total

Nº de DDH’s
21
50
71
34
37
71
61
10
71
33
38
71

%
29,58
70,42
100,00
47,89
52,11
100,00
85,92
14,08
100,00
46,48
53,52
100,00
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Não
Sim
Total
Não
Sim
Total
Não
Sim
Total

Ação de grandes grupos econômicos

Outros

Sem informação

15
45
71
15
46
71
70
1
71

21,13
63,38
100,00
21,13
64,79
100,00
98,59
1,41
100,00

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 12: Percentual de relatos sobre fatores de risco segundo os/as
DDH’s ameaçados/as.

Em 70,42 % dos relatos existe, por parte, dos/as entrevistados/as a indicação de atuação de organizações criminosas. Quando perguntado de que tipos de
organização criminosa estavam falando, citaram traficantes de drogas, assaltantes de banco, quadrilhas de madeireiros que saqueiam as florestas e pistoleiros.
Houve relatos de grupos destinados a arregimentar trabalho escravo para abertura de áreas para a pecuária e o agro-negócio. Também foram indicados os grupos
organizados em torno da grilagem das terras, sejam elas públicas, de pequenos
proprietários, de posseiros ou de comunidades tradicionais.
Como se vê não se trata aqui de uma definição doutrinária de “crime organizado” ou “organização criminosa” segundo o direito. Mas de uma percepção da
realidade que dá conta de que estes setores agem, nas diversas regiões do estado do Pará, de forma permanente e com alguma organização, chegando a atingir
notoriedade entre as comunidades locais, poderes constituídos e DDH’s. No Brasil
poucas organizações criminosas são reconhecidas, geralmente as mais divulgadas são as ligadas ao comércio de drogas como o Comando Vermelho e o PCC.
Parece-nos que também se faz necessário encarar as ações criminosas de
determinadas “organizações” na Amazônia com a mesma gravidade dispensada
ao tráfico de entorpecentes, pois não há como classificar de outra forma os cha-
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mados consórcios de criminosos que se organizam para ameaçar e matar DDH’s,
seja de forma perene ou eventual.
Os grandes grupos econômicos com atuação na região, na visão da maioria dos/as DDH’s são os ligados à extração e comércio da madeira, as grandes
mineradoras, grandes siderúrgicas, as empresas e fazendas ligadas ao agro-negócio, as grandes fazendas de pecuária e matadouros. A forma de atuação destes
setores é que tem contribuído para as situações de risco, pois na sua implantação e funcionamento, segundo os/as DDH’s, é que surgem os conflitos com as
comunidades locais, uma vez que o controle e a fiscalização estatal sobre essas
atividades são frágeis e em muitos casos, inexistentes.
Há indicação de casos de corrupção e violência policial em 53,52 % dos relatos. Esses elementos ainda que não necessariamente tenham sido direcionadas
aos/às DDH’s, revelam um quadro propício às violações, uma vez que caberia e
cabe, em tese, ao Sistema de Segurança Pública a repressão às violações.
O conhecimento sobre a atuação de grupos de Extermínio nas suas cidades
foi citado por 14,08 % dos/as DDH’s entrevistados/as.
Em alguns municípios, como Tailândia e Parauapebas, foram denunciadas
redes de pistoleiros, inclusive com os nomes e características destas pessoas,
cujos “serviços” são oferecidos com abundância e de forma barata segundo os/as
DDH’s.
Absolutamente em todos os municípios pesquisados, há precedentes graves de violência de vários tipos contra DDH’s, apesar de apenas 52,11% dos/as
entrevistados/as mencionarem violações de que tinham conhecimento. Isso se
explica pelo fato de que muitos/as DDH’s terem uma militância recente e não possuírem conhecimento de episódios que aconteceram, por exemplo, na década de
80 ou 90 nestas cidades. Entre estes precedentes, as ameaças e homicídios de
DDH’s foram os casos mais citados.
Tabela 13: Distribuição do tipo de precedentes de violências a outros/as
DDH’s, segundo os/as entrevistados/as.
Que tipo de precedente de violência
tem conhecimento.
Ameaças

Violência Física diversa do homicídio
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Resposta
Não
Sim
Total
Não
Sim
Total

Nº de
DDH’s
20
51
71
48
23
71

%
28,17
71,83
100,00
67,61
32,39
100,00
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Não
Sim
Total
Não
Sim
Total

Homicídios

Outros

39
32
71
63
8
71

54,93
45,07
100,00
88,73
11,27
100,00

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 13 apresenta o tipo de precedente de violência sofrida por outros
defensores segundo os/as DDH’s entrevistados/as. Verificou-se que 71,83% responderam que outros/as defensores/as conhecidos/as já foram ameaçados/as,
32,39% disseram que souberam de casos envolvendo violência física contra DDH’s,
e 45,07% responderam que defensores conhecidos já foram assassinados.
Gráfico 13: Percentual do tipo de precedentes de violências a outros/as
DDH’s, segundo os/as entrevistados/as.

A conjunção destes fatores de risco, juntamente com a ausência do poder
público e a impunidade, potencializa o risco de violações aos/às DDH’s, e trata-se
de uma situação presente, infelizmente, em todo o estado do Pará.
Uma das conclusões já expressadas pela equipe técnica em outros relatórios confeccionados e reuniões do PEPDDH é de que uma pessoa pode estar em
situação de risco e vulnerabilidade, sem estar ameaçada ou sem ter sido vítima de
algum ato atentatório contra sua vida e integridade física. Contudo, as ameaças,
violências, difamações e criminalizações, certamente, indicam e devem compor a
elaboração da matriz de risco deste/a defensor/a.
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4. PERFIL DOS AGRESSORES.
Os/as DDH’s conhecem e convivem na mesma região que a maioria de seus
algozes, contrários a suas lutas, são seus opositores e, muitas vezes, o objeto das
denúncias dos/os defensores/as.
A tabela 14 apresenta quem são os agressores dos/as defensores/as de
direitos humanos no Estado do Para. No gráfico 14 observou-se que 77,46% dos
DDH’s são ameaçados por fazendeiros; 53,52%, por pistoleiros; 32,39%, por madeireiros; 21,13%, por grileiros; 28,17%, por policiais e 30,99% por outros como:
grupos econômicos, autoridades, sojeiros, mineradores, e empresários.
Tabela 14: Ocupação dos/as agressores/as dos DDH’s ameaçados/as de
morte no Estado do Pará.
Ocupação

Nº de DDH’s

Fazendeiros

55

Pistoleiros

40

Madeireiros

23

Grileiros

15

Policiais

20

Outros

20

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 14: Percentual da ocupação dos/as agressores/as dos DDH’s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará.

Ainda segundo os/as DDH’s, 73,24% destes agressores têm indícios de participação em outros crimes. Esta confirmação, contudo, deverá ser alvo de outro
estudo, talvez com apoio do aparato de Segurança Pública Estadual e Federal, ou
mesmo do Ministério Público, uma vez que são os órgãos que detém o poder de
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realizar tais investigações.
Tabela 15: Distribuição da existência de indícios de participação dos
agressores em outro crime.
Indícios
Sim
Não
Sem informação
Total

Nº de DDH’s
52
9
10
71

%
73,24
12,68
14,08
100,00

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 15: Percentual da existência de indícios de participação dos
agressores em outro crime.

Tabela 16: Distribuição do tipo de pessoa dos agressores dos DDH’s
ameaçados de morte no Estado do Para.
Pessoa

Nº de DDH’s

Física

46

Física e Jurídica

22

Consorcio

0
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Sem informação

3

Total

71

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 16 mostra o tipo de pessoa dos agressores dos/as DDH’s ameaçados/as de morte. Observou-se que 64,79% dos agressores são pessoas físicas,
29,58% é um misto entre pessoas físicas e jurídicas, 1,41 dos DDH’s afirmaram
tratar-se na verdade de consórcios de agressores.
Gráfico 16: Percentual do tipo de pessoa dos agressores dos/as DDH’s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará.
Uma das principais características dos agressores é seu grande poder econômico e a influência junto às diversas autoridades. Em decorrência de sua situação financeira, tais agressores contam com uma eficiente cobertura jurídica,
tanto para o ajuizamento de ações contra lavradores sem terra, quanto para sua
própria defesa jurídica. Um dado curioso que revela bem a extensão da proteção
jurídica deste esquema é que em casos de julgamento de pistoleiros, é comum ver
os mesmos advogados de fazendeiros também patrocinarem as defesas destes
executores.
A maior parte destes agressores possui um braço armado que não tem sido
historicamente reprimido a contento pelo Estado. Trata-se de uma rede de pistolagem, detectada em todas as cidades visitadas. Em alguns lugares esta ação armada
se dá através da justificativa de tratar-se de serviços de segurança ou vigilância.
Também há inúmeras denúncias de que policiais militares e civis em algumas cidades façam parte deste esquema, que se presta a ações ilegais de proteção de propriedades particulares, bem como à perseguição de lavradores e suas
lideranças.
Grandes grupos econômicos e os patrocinadores de grandes projetos também são citados pelos/as DDH’s, quando se identifica a origem das ameaças.
Em Altamira, por exemplo, o Grupo C.R. Almeida é acusado de estar por trás das
ameaças contra defensores/as que denunciam a exploração ilegal de madeira e
grilagem de terras naquela região.
Uma das causas de ameaças e ataques aos DDH’s Dom Erwin Krautler,
Antônia Melo e Tarciso Feitosa, e outros/as defensores/as ameaçados/as e difamados/as na região de Altamira, é o projeto de Construção da Hidrelétrica de Belo
Monte no Rio Xingu. Alguns setores que defendem a Usina vêem na oposição
dos DDH’s à sua construção, um entrave ao início da obras. De fato, somente a
resistência da Igreja, Movimentos Sociais, ONGS, população indígena e ribeirinha, é que têm obstado uma obra, que na avaliação destes militantes levará mais
problemas do que solução à região.
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Em Santarém, as duas principais atividades econômicas dos agressores
são o agro-negócio e a extração de madeira. A fronteira agrícola da soja, que
avança na Região Oeste do Estado, tem como principais condições de expansão,
a derrubada de florestas para dar lugar à produção de grãos e a substituição da
agricultura familiar e de pequenos agricultores, antes bastante diversificada por
esta monocultura.
O Porto da Cargill43 é o principal símbolo desta ofensiva do agro-negócio, cuja
ilegalidade foi suscitada junto à Justiça Federal por uma Ação Civil Pública proposta
pelo Ministério público Federal a pedido dos movimentos sociais da Região.
A ação de madeireiros, por sua vez, é facilitada pela frágil estrutura fiscalizadora e repressiva da União e do Estado. As denúncias de crime ambiental feitas pelos/as defensores/as não são apuradas com eficácia e celeridade, e as retaliações a
estas denúncias foram citadas por vários/as defensores/as como Badé, em Prainha;
Odair Borari, Maria Ivete, Padres Boeing e Ediberto Sena, em Santarém.
No município de Juruti a ameaça vem de políticos interessados na implementação do Projeto da Alunorte que prevê a exploração de Bauxita. Trata-se de
um investimento de bilhões de reais, que, pela atividade-fim, provocará impactos
sócio-ambientais significativos para o município e região. Em setembro de 2005
foi ajuizada Ação Civil Pública, assinada pelo Ministério Público Federal e Estadual. A ação apontava várias ilegalidades que permeiam o licenciamento e o Estudo
sobre Impactos Ambientais e Riscos ao Meio-Ambiente — EIARIMA. No caso pessoas e religiosas ligadas a Movimentos sociais e Pastorais, que contestam o projeto levado adiante pela ALCOA, estão sendo ameaçados por políticos e pessoas
que defendem este empreendimento, que afetará o modo de vida das populações
tradicionais da região e o meio ambiente.
Uma das situações que mais surpreendem, porém, vêm de agressores que
já respondem a processos judiciais, onde são acusados de assassinato de DDH’s.
Os agressores, geralmente fazendeiros e pistoleiros, se sentem incomodados com
a luta pelo fim da impunidade, bem como pela busca da realização dos julgamentos dos casos em que estão envolvidos na condição de réus de homicídios. Assim
estas pessoas tentam intimidar os/as DDH’s que fazem esta pressão por justiça,
junto ao Poder Judiciário.
Um dos casos mais emblemáticos acontece em Rondon do Pará, onde o
Fazendeiro Delção, acusado de mandar matar o sindicalista Dezinho, ameaçou e
articulou um plano para assassinar a atual presidente do STTR de Rondon, Maria
Joel, viúva de Dezinho.
Além de organizar os trabalhadores rurais do município, desde o assassinato de Dezinho, Maria Joel e seus companheiros de sindicato têm feito uma busca
43 Com sede na cidade de Mineápolis, Estados Unidos, a Cargill é uma Multinacional ligada ao setor agrícola. Segundo sua
Home Page, a empresa possui mais de 150 mil funcionários, localizados em 66 países, nos cinco continentes. De 2005 a
2006 a CARGILL do Brasil teve como Receita Operacional Líquida mais de 25,2 bilhões de Reais.
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constante pelo julgamento do pistoleiro e do mandante da morte do sindicalista.
O pistoleiro já foi julgado e condenado. Quanto a Delção, o Ministério Público pediu e o Juiz de Rondon do Pará impronunciou o fazendeiro, alegando não
existirem provas de seu envolvimento no crime. Destaque-se que a testemunha
que incrimina Delção, encontra-se há anos no Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA) sem que fosse ouvida pelo Juiz de Rondon
do Pará, no processo contra o mandante deste crime.
Menos de um mês após sua impronúncia, Delção contratou um pistoleiro
para matar Maria Joel, o que não ocorreu graças à ação dos policiais que fazem a
segurança da sindicalista desde 2004, quando as ameaças se agravaram.
Além de Maria Joel encontram-se sob ameaça mais três dirigentes do STTR.
Em 2004, Ribamar Francisco dos Santos, tesoureiro do Sindicato, foi assassinado, mas os pistoleiros e mandantes nunca foram levados a julgamento.
Tal como ocorreu no Assassinato de Dorothy, onde foi feito um consórcio
para planejar, financiar e executar a sua morte, também em Rondon do Pará e em
outras regiões do Estado tem se verificado esta associação por parte de fazendeiros para o cometimento de crimes contra defensores/as.
Delção e outros fazendeiros da região também são acusados se estarem
por trás das ameaças contra José Soares de Brito, Diretor do STR da cidade de
Abel Figueiredo.
Em Setembro de 2007, Brito e outras duas lideranças, Zé da Pampa e Manoel Borracheiro, tomaram conhecimento de uma reunião onde Delção e os fazendeiros conhecidos por Josélio e Carlinhos haviam decidido matá-los em função do
envolvimento dessas lideranças com trabalhadores que lutam pela terra naquela
região. Ato contínuo, esses DDH’s denunciaram as ameaças ao Programa Estadual de Proteção de Defensores de Direitos Humanos e registraram um boletim
de ocorrência policial na Delegacia de Conflitos Agrários na cidade de Marabá
citando Delção, Josélio e Carlinhos. Menos de um mês após as ameaças, Manoel
Borracheiro foi assassinado em uma emboscada às proximidades de sua casa.
Como se vê, os sujeitos que ameaçam e praticam crimes contra DDH’s gozam de certa e estranha notoriedade nas dezenas de cidades pelo Pará à fora. No
caso de Dorothy, que citamos mais uma vez por ser emblemático nesta realidade, todos os seus assassinos, incluindo o Fazendeiro Regivaldo Alves, conhecido
como Taradão, foram denunciados por ela e por várias entidades antes de seu
assassinato.

5. AS PRINCIPAIS CAUSAS DAS VIOLAÇÕES
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Uma das perguntas feitas durante as entrevistas versava sobre as causas
das ameaças, violações ou situação de risco. Essa análise, feita a partir da percepção que os DDH’s têm da realidade, parece-nos ser bastante relevante, uma
vez que, além de sentirem na pele os perigos e violências, todos têm uma leitura
crítica da realidade, conseguindo perceber com clareza quais são os motivos, pelos quais, acabam sendo vitimados. Eis algumas das conclusões dos/as próprios/
as DDH’s quando indagados a respeito do motivo das ameaças.
Padre Amaro:44
(...) Existe uma forte reação ao apoio dado pelo DDH aos trabalhadores do PDS, bem como às cobranças e denúncias feitas
pelo DDH de crimes ambientais e grilagem na região.

Deurival Xavier Santiago:45
(...) Atribui as ameaças à retaliação feita em função de sua atuação junto ao STR de Pacajá e pelo seu apoio mesmo aos trabalhadores rurais desse Município. Existe entre alguns fazendeiros a
crença de que o DDH seja responsável por ocupações na região.

Dom Erwin Krautler:46
(...) O defensor contextualiza as ameaças, indicando que existem
causas remotas e causas mais próximas, ambas tendo relação
com sua atuação, quer seja pelas denúncias junto aos órgãos
competentes de crimes e irregularidades praticadas por pessoas
e/ou grupos econômicos, quer seja pela busca de justiça e punição para essas pessoas e grupos, ou ainda pelas suas manifestações públicas, contrárias a projetos e/ou ações que põem em
risco à vida da população e/ou a preservação ambiental.

Tarciso Feitosa da Silva:47
Além de retaliação a sua atuação como DDH, citou a conivência dos órgãos públicos com os grupos que promovem ação de
crime organizado já que não investem em infraestrutura, e remuneram mal seus funcionários. Cita ainda as reações a denúncias
que faz e até mesmo as providências que são adotadas. Como
exemplo, cita o caso da SUDAM onde ocorreu desfalque de R$
400 milhões, e após descoberta do desfalque, as pessoas que
44 PEPDDH, Relatório Diagnóstico de Altamira.
45 Idem.
46 Idem.
47 Idem.
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supostamente denunciaram passaram a ser ameaçadas.
Uma outra situação que vem enfurecendo algumas pessoas é a
redução da circulação do dinheiro ilegal, proveniente principalmente da venda carros roubados (a maioria dos caminhões que
operam em parte das serrarias são de origem irregular). Redução que vem se efetivando após denúncias e ações dos órgãos
competentes. Após trabalho de busca ativa foram encontrados
vários trabalhadores que trabalham em regime de trabalho escravo. Situação encontrada em 03 fazendas da região.

Antônia Melo:48
A atuação da defensora em defesa dos direitos coletivos que
vão de encontro às atividades irregulares, desenvolvidas por grileiros e fazendeiros do município e região, bem como dos interesses políticos e econômicos por eles nutridos.

Luzia Aparecida Pinheiro:49
A principal causa da situação de ameaça/risco é o empenho da
defensora em obter respostas das investigações dos verdadeiros mandantes do assassinato do defensor Dema. Outras causas que cita são as retaliações ao seu trabalho à frente da Fundação e sua oposição a construção de Belo Monte.

Ivaneide Lemos Gomes:50
A atuação da DDH e de outros/as DDH’s na busca de providências no caso do assassinato do defensor Brasília e nas ações de
apoio aos trabalhadores do PDS Brasília. Aponta, porém, como
principal causa a impunidade e a ausência do Estado e de políticas públicas no Distrito.

Paulo Rodrigues Cambuí:51
A causa imediata é o envolvimento do DDH no processo de legalização da Reserva Verde para Sempre.

José Boeing:52
A ampliação da Fronteira Agrícola da Soja na Amazônia, a partir
de 2000 vem ocupando espaço, com a força do capital econômico dos sojeiros, com o asfaltamento da Rodovia Santarém-Cuia48 Idem.
49 Idem.
50 Idem.
51 Idem.
52 PEPDDH, Relatório Diagnóstico de Santarém.
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bá, a construção do porto para escoamento da soja, a compra e
a grilagem de terras da União, a derrubada da floresta, a expropriação da população tradicional e a falência das pequenas propriedades rurais. Constatam-se as articulações entre grandes e
médios fazendeiros, madeireiros e grileiros que têm na omissão
das instituições publicas uma aliada. A soja abre passagem na
Região Norte via terrestre, rompendo fronteiras. O aumento da
tensão deu-se pelo convite ao Greenpeace para ir a Santarém e
dialogar com a sociedade sobre a questão do desmatamento e
da plantação de soja na Região Amazônica.

Ivete Bastos dos Santos53
Estas ameaças, injúrias e situação de risco estão ligadas à atuação da defensora na condução do STR, principalmente na questão agrária e ambiental, contra o desmatamento, a grilagem e a
luta pela reforma agrária. Esta realidade tem se agravado pela
ampliação da Fronteira Agrícola da Soja, que têm cada vez mais
se implantado na região. É um dos principais motivos do aumento das tensões sociais em Santarém e arredores. A omissão de
instituições públicas, como a polícia, tem gerado a impunidade
e vem incentivando a prática de novas grilagens e desmatamentos na região.

Os conflitos em função da concentração de terra e da destruição do meio
ambiente são as principais causas denunciadas pelos/as DDH’s. De fato, a sistematização das entrevistas revela que em muitos casos, os conflitos são variados
e simultâneos.
Tabela 17: Distribuição dos motivos das ameaças feitas aos DDH’s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará.
Motivo da ameaça

Nº de DDH’s

%

Concentração da Terra/Retaliação em função da luta
pela Reforma Agrária/Grilagem

66

98,50

Conflitos Ambientais/Retaliação às denúncias
de crimes ambientais. (Desmatamento, Agronegócio,etc.)

18

26,87

Impunidade/Luta por Justiça

12

17,91

Conflitos/Grandes Projetos (ALCOA,Porto da Cargill
e Belo Monte)

8

11,94

53 Idem.

131

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

Retaliação a DDH’s que defendem a causa indígena

2

2,99

Vingança.

2

2,99

Retaliação a DDH’s que defendem a causa
quilombola

1

1,49

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 17 mostra os motivos das ameaças segundo os DDH’s. Verificouse que para 98,50% dos/as defensores, as ameaças que sofreram ocorrem como
retaliação em função de sua luta pela reforma agrária; 26,87% dos/as DDH’s citam
retaliações por atuarem contra crimes ambientais; 17,91%, mencionam que em
função da impunidade, envolvem-se na luta por justiça, o que resulta em ameaças,
11,94 % localizaram as ameaças decorrentes da implantação de grandes projetos,
devido o fato dos/as DDH’s se oporem a estes empreendimentos e contrariarem
diversos interesses nas suas regiões, tendo sido citados os seguintes projetos:
ALCOA/JURUTI, Hidrelétrica de Belo Monte e Porto da Cargill; 8,96% sofrem
ameaças decorrentes de conflitos motivados por grilagem, os quais são ligados à
disputa pela terra; 2,99% sofreram retaliação por seu apoio à causa indígena. O
mesmo percentual citou possível tentativa de vingança por parte dos agressores;
1,49% sofreram ameaças por seu apoio à causa quilombola. Um defensor, cujos
dados não foram tabulados a tempo, também relata que as ameaças que sofreu
estão ligadas às denúncias de trabalho escravo na região sul e sudeste do Pará.
Percebemos durante as escutas destes/as DDH’s, que as causas das ameaças se cruzam e se complementam. Assim, a ausência do Estado e a corrupção
policial, apesar de não serem citadas diretamente como causas imediatas das
ameaças, aparecem em seus relatos em vários momentos, exatamente nessa
perspectiva, para indicar porque não há fiscalização de crimes ambientais, por
exemplo, ou ainda para demonstrar porque os crimes e ameaças, que vitimam
DDH’s não são punidos.
O avanço do agro-negócio é visto como um dos motivos da grilagem, desmatamento e outros crimes ambientais, que, por sua vez, são citados como uma
das causas imediatas das ameaças.
Esses elementos, que se apresentam caracterizando um modelo de desenvolvimento excludente do ponto de vista social, concentrador na perspectiva econômica e predador quanto ao uso de recursos naturais, podem ser destacados
com segurança, como causas das violações a defensores/as de direitos humanos
na Amazônia Paraense.

A IMPUNIDADE
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Citada por quase todos/as os/as defensores/as como uma das principais
causas da espiral de violência no Estado, a impunidade causa o desgaste e o descrédito do poder público, incentivando a organização de ações criminosas contra
defensores/as de direitos humanos e contra o próprio Estado.
O quadro não é animador, mas é colocado pelos/as defensores/as como
um desafio, uma vez que todos ressaltam a busca por justiça como uma de suas
tarefas políticas.
A maior parte dos/as DDH’s ameaçados/as ou em situação de risco são envolvidos/as em lutas no campo agro-ambiental. Também são oriundos dessa área
de atuação, os/as principais defensores/as assassinados/as em nosso estado.
A partir de experiências vividas pela equipe técnica e por integrantes do
PEPDDH, como os defensores públicos que participaram das entrevistas, pôdese constatar que, a principal característica das listas de marcados para morrer
que circularam nas últimas décadas pelas mãos de diversas autoridades, é a sua
substituição por outros nomes, pois, na maioria das vezes, as ameaças têm sido
gradativamente transformadas em homicídios.
Sinato e Manoel Borracheiro passaram da lista de ameaçados, para a lista
de defensores/as assassinados. Além destes dois DDH’s, realizamos um levantamento a partir de algumas publicações e da contribuição de algumas entidades
como a FETAGRI, SDDH, MST e CPT, que informaram vários casos de mortes de
lideranças nestes últimos 28 anos, lideranças essas que passaram de uma lista à
outra. O resultado, que se encontra em anexo, é uma listagem onde constam 50
nomes de lideranças, advogados, parlamentares, sindicalistas e religiosos assassinados em três décadas de luta por direitos humanos no estado do Pará.
Essa listagem, ressaltamos, é apenas de DDH’s mortos/as, e acreditamos
que ainda seja um levantamento que não retrata toda a realidade, pois em muitos
casos, a vítima não era conhecida de Entidades ou Movimentos Sociais, apesar
de exercer um papel de liderança em sua comunidade ou assentamento. Podemos citar, por exemplo, o Caso de “Zé Pretinho” assassinado na Fazenda Ubá, por
Sebastião da Terezona54 a mando do fazendeiro Edmundo Virgulino, em 1985. Zé
Pretinho figurava nas listas de pessoas assassinadas, porém não era reconhecido
como liderança. Durante o julgamento do fazendeiro Edmundo Virgulino em 2006,
que a chacina tinha objetivo matá-lo por ser o líder dos lavradores da região.
Dados oficiais do Governo do Estado a respeito da violência no campo, mais
precisamente, informações do Inventário de Registros e denúncias de morte relacionados com a posse e exploração de terra no estado do Pará de 1980 a 200155 revelam
que, neste período, 857 pessoas foram assassinadas em 595 episódios de violência.

54 Sebastião da Terezona, a serviço da Família Mutran, foi um dos mais temidos pistoleiros da região Sudeste do Pará. Foi
assassinado na Prisão.
55 Idem.
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Destes homicídios, 248 foram cometidos de forma múltipla, em 47 episódios
de violência. As 15 maiores chacinas do estado do Pará, cometidas entre 1980
e 2001, vitimaram 137 pessoas. Destes verdadeiros massacres, somente dois
casos foram levados a julgamento: “A chacina da Fazenda Ubá” já citada, onde
o mandante do crime foi condenado à pena de 228 anos de prisão pela morte de
8 pessoas, e o Massacre de Eldorado dos Carajás, na curva do “S”, onde os dois
comandantes da operação policial, que matou 19 trabalhadores sem terra, foram
condenados a 158 e 228 anos de prisão. Não existe, porém, em nenhum dos dois
casos, alguém preso, pois o Superior Tribunal de Justiça permitiu que os réus
aguardassem o julgamento dos recursos em liberdade.
As dificuldades verificadas para a punição dos responsáveis por estas cifras
da violência são inúmeras e de toda ordem.
Muitos crimes, segundo alguns/mas defensores/as, sequer chegam a ser
registrados, como são os casos de homicídios envolvendo trabalhadores escravizados, que, em virtude de serem arregimentados e trazidos principalmente do
Maranhão ou de outros Estados, não tem parentes ou conhecidos que possam
fazer uma ocorrência ou exigir alguma investigação por seu desaparecimento.
Dos casos registrados, muitos sequer passaram das investigações policiais.
Dos processos que chegaram à Justiça somente 8 (oito) casos foram julgados.
Foram condenados cinco pistoleiros, dois intermediários, dois oficiais da Polícia
Militar, cinco fazendeiros mandantes de crimes. Desses criminosos somente os
dois pistoleiros e intermediários da morte de Dorothy estão presos.
Mesmo em casos de grande repercussão e mobilização social como as mortes de Dezinho, Paulo Fonteles, João Canuto, Expedito Ribeiro, João Batista e
outros, não se observa uma atuação rápida e eficaz do Judiciário e os poucos resultados obtidos só foram possíveis graças à pressão de parte da sociedade civil
e da comunidade internacional.
Entre os motivos para a não investigação, ou para as enormes lacunas das
apurações estão: o comprometimento de autoridades policiais com os responsáveis
pela violência; o medo de testemunhas revelarem o que sabem sobre os executores
e mandantes destes crimes; a demora nas apurações; a inexistência de equipes de
polícia cientifica e perícia especializada nas cidades do interior; a alta rotatividade
e a falta de juízes e promotores nas cidades do interior; e a própria negligência dispensada pela maior parte dos delegados, investigadores, escrivãs, juízes, promotores, desembargadores e ministros por quem estes processos, envolvendo crimes
no campo, passaram. Este quadro, direta ou indiretamente, é o motivo para termos
menos de 3% de casos de homicídios solucionados nestes últimos 28 anos.
Não se trata de uma generalização, pois se existem alguns processos mais
adiantados e alguns devidamente julgados, é evidente que houve alguns policiais
e membros do poder judiciário que atuaram positivamente nestes casos, mas isso
tem sido a exceção e não a regra, segundo os/as defensores/as e organizações
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de direitos humanos. Muitos crimes estão prescrevendo ou já estão prescritos.
Isso significa dizer que assassinos e mandantes jamais receberão sanção penal
pelas mortes que causaram.
As ações de repressão, quando existentes, necessitam de maior articulação
e efetividade. Diversos mandatos de prisão encontram-se pendentes de cumprimento, raramente uma dessas ordens resulta na prisão de algum envolvido nas
execuções de DDH’s ou trabalhadores/as.
Essa impunidade, como foi assinalada anteriormente, é um dos motivos que
afasta vários/as defensores/as ameaçados/as da polícia, da Justiça e do Ministério Público, configurando assim um nocivo círculo vicioso, onde não se denuncia
em função de não se acreditar em punição alguma, e de outro lado, como não se
denuncia, a impunidade que já é grande, aumenta ainda mais.
Um sinal de que o fim da impunidade pode ajudar no combate à violência
vem de duas entrevistas realizadas. Dois defensores ameaçados tiveram conhecimento de que as suas respectivas “sentenças de morte” não haviam ainda se efetivado, pois estariam suspensas devido à reação das entidades, dos movimentos
sociais e do próprio poder público diante da morte de Dorothy Stang.
Ou seja, os fazendeiros que tramavam a morte destes dois defensores estariam temerosos de matá-los com receio de que pudessem também ser descobertos e serem processados pelas suas ações. Em que pese a impossibilidade de
verificar tal informação, é de conhecimento público que as pessoas que matam
e mandam matar DDH’s e trabalhadores/as rurais no Pará quase nunca são punidas. A perspectiva de alguma punição, portanto, certamente é um fator inibidor
de novas ações criminosas, e o empenho para mudar a realidade de impunidade
reinante é uma das saídas colocadas para evitar novos atos de violência.
Foram citadas como positivas algumas iniciativas do Tribunal de Justiça do
Estado, como a criação da Comissão para analisar os crimes no campo e outra
para investigar a questão fundiária e da grilagem. No Julgamento dos assassinos
de Dorothy Stang se percebe alguns dos avanços que os/as defensores/as e suas
entidades cobram para todos os casos indistintamente, mas ainda assim verificam-se também alguns recuos como a anulação do Júri de um dos pistoleiros em
dezembro de 2007.
Mudar o quadro de impunidade no estado do Pará é uma das tarefas e
necessidades colocadas em qualquer estratégia que busque mudar o quadro de
violência reinante no Estado. Os Poderes Públicos, em todas as suas esferas,
precisam assumir esta responsabilidade, sem depender das ações de DDH’s que
muitas vezes se expõem na busca por investigações eficazes e por uma prestação jurisdicional imparcial e célere.
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CONCENTRAÇÃO DA TERRA E GRILAGEM
Diversos tipos de conflitos emergem dos relatos dos/as defensores entrevistados/as. O mais citado foi certamente a disputa pela terra decorrente da grande
concentração fundiária existente na região Norte e, em especial, no estado do
Pará, onde é comum o uso de mecanismos ilegais de manutenção ou expansão
desta concentração, como a grilagem56 e a violência.
Tal realidade não é nova no Estado. Aliás, tem sido constantemente citada
na qualidade de causa da onda de violência que assola o campo paraense há
décadas.
A região Norte ocupa 45% de todo o território Nacional, e o estado do Pará
sozinho tem 14,7% deste total, ou seja, 1.247.689,5 quilômetros quadrados.
No mapa da estrutura fundiária brasileira, segundo o DIEESE, 0,8% de
grandes proprietários (que detém mais de 2.000 Hectares) ocupavam em 2003,
31,6% do total de hectares disponíveis57. Em compensação, 31,6% de pequenos
agricultores (com até 25 hectares) ocupavam somente 1,7% da área total desta
estrutura fundiária.

Tabela A2- Estrutura Fundiária Brasileira

Este grau de concentração tem uma origem histórica que data da época da
colonização e da forma como a terra foi distribuída pela Coroa Portuguesa, mas
também ao crescente processo de grilagem implementado nas últimas décadas.
Na Amazônia e no Pará houve vários ciclos econômicos, como da borracha
e do ouro, que atraíram migrantes em busca de melhores condições de vida, que
se voltaram para a busca da terra após o fim destes ciclos. São desta época as
56 Segundo definição do Ministério do Meio Ambiente, Grilagem é a apropriação privada de terras públicas.
57 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos Estatísticas do meio rural / Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural. –- São Paulo : DIEESE,
2006.
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legislações que permitem as transferências de terras públicas para as mãos de
particulares. Mais tarde, uma outra leva, feita de comerciantes e empresários do
sudeste, apropriou-se de grandes áreas de terra no Estado.
O governo, ao estimular a partir da década de 50, a ocupação da Amazônia
e a abertura de grandes rodovias provocou outro processo migratório, que teve
como característica a ocupação desordenada do território e a exploração predatória dos recursos naturais. O ciclo do minério, a partir dos anos 60, e a construção
de grandes projetos no Estado, também explicam os conflitos instalados da região
por terra e exploração de recursos naturais.
De acordo com Fernandes:58
A grande propriedade da terra que vai se estruturar na região
amazônica, a partir do final dos anos 50 do século passado, por
seu turno, resulta de um movimento econômico que prevê a incorporação das terras regionais ao mercado nacional de terras.
Essa é a forma generalizada por que se deu a expansão da
ocupação amazônica. Entretanto, por ser uma região de proporções continentais, cada estado ou mesorregião que a compõe
apresenta algumas particularidades, pois as formas de aquisição e apropriação das terras diferem de uma região para outra.
Algumas com extrema violência e, em outros casos, usando a
pouca instrução dos antigos ocupantes do território ou mesmo
as brechas das formas legais da legislação.

O Ministério do Meio Ambiente admite que a grilagem é um problema de
enormes dimensões no contexto amazônico:
A grilagem de terra não é um fenômeno restrito à região amazônica, pois, de acordo com estimativas conservadoras do governo federal, o total de terras suspeitas de serem griladas é
de aproximadamente 100 milhões de hectares. Isso representa
quatro vezes a área do estado de São Paulo, quase 12 % do
território nacional. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por
meio do INCRA, confirmou em julho de 2000 o cancelamento do
cadastro de 1.899 grandes propriedades rurais, com área total
equivalente a 62,7 milhões de hectares, o que corresponde a
quase três vezes o território de São Paulo, estando 33.586.837
hectares somente na região norte.59

A grilagem na Amazônia possui características peculiares. Ela também
acompanha e se beneficia com as políticas oficiais de financiamento; ela gera e
atrai poder político; está intimamente ligada com outras atividades econômicas ilícitas como a exploração ilegal de madeira; depende e fomenta a formação de capitais ilícitos como os provenientes do narcotráfico. Hoje a grilagem é base para a
58 Apud, A Grilagem de terras na Amazônia Brasileira/Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia – IPAM – Brasília: MMA,
2006.
59 Idem.
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expansão de três atividades altamente destrutivas do ponto de vista da preservação ambiental: o avanço do agro-negócio, a expansão da pecuária e a exploração
de madeira. As suas principais conseqüências são a expulsão de trabalhadores e
comunidades tradicionais de suas terras, o aumento da concentração fundiária, o
desmatamento e o aumento da violência no campo.
A expansão da atividade pecuária tem sido, desde muitos anos, também
uma das fontes dos conflitos e ameaças a trabalhadores rurais e às lideranças.
O processo de exaurimento da madeira dá lugar a esta atividade. Em Rio Maria
estes fatores foram determinantes para o extermínio das principais lideranças daquela cidade:
A passagem do ciclo da madeira para o da pecuária é fundamental para se entender os problemas fundiários e a violência deles
decorrentes, que hoje marcam profundamente a historia e a vida
do Rio Maria. Junto com os pioneiros que se estabeleceram nas
terras pertencentes ao Estado para delas extrair o mogno vieram,
também, os primeiros colonos e peões para trabalhar no desmatamento e na extração de madeira. Com o enfraquecimento da
atividade madeireira, parte desses peões tentou a sorte nos garimpos. Outra parte, provavelmente a maior, ficou à míngua.
Enquanto isso, imensas áreas de terras desmatadas ficaram, na
sua maioria, ociosas e improdutivas. Muitos dos seus proprietários deixaram a cidade, mantendo discutíveis e problemáticos
títulos de posso de terras. Outros madeireiros, como os Remor e
os Malinski, consolidaram seus impérios, ampliaram seus domínios e partiram para a pecuária e para o reflorestamento, acompanhados por novos proprietários de terras, como os Avelino,
que vieram para a região em busca de terras baratas, com o
objetivo de criar gado.
Estabeleceram-se, assim, as condições para a eclosão do histórico e grave quadro fundiário brasileiro. De um lado, um punhado
de fazendeiros detém imensas áreas de terras, improdutivas e
ocupadas apenas pela pecuária. De outro, milhares de trabalhadores sem-terra e sem emprego sonham com um pedaço de
chão para produzir e sustentar suas famílias.
Começam a surgir os conflitos pela posse da terra, ocupação de
áreas improdutivas – os fazendeiros preferem chamar de invasão – e a violência contra os posseiros, sindicalistas e religiosos,
estimulada pela impunidade e pela omissão policial e da Justiça,
que só em Rio Maria já matou onze pessoas desde 1982.

Mas como dissemos, estes conflitos se disseminaram por todo o território
paraense, se projetando com uma atualidade e força inabaláveis, como se percebe na região do Xingu e Altamira:
A pecuária e, mais recentemente, a soja são, na maior parte do
tempo, sucedâneas da extração madeireira e consolidam a pri-
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vatização de áreas publicas. O esgotamento da madeira conduz
ao loteamento e à revenda de terras (não tituladas ou até em terras indígenas, como no caso dos Apiterèwa), cujos lucros muito
frequentemente financiam os custos da expansão da pecuária.
Nesse processo, a apropriação e a venda de terras públicas
aparecem com uma forma de acumulação, que contribui para
explicar a capacidade de investimentos dos “fazendeiros”, e a
capacidade de expansão da pecuária.
A venda direta de terras e a expansão da pecuária em São Felix do Xingu, os altos investimentos de comerciantes urbanos
(“empreendedores” donos de terras) na abertura de ramais, na
manutenção de estradas e na construção de pontes, explicamse em grande parte pelos lucros auferidos com a venda de lotes
para pequenos e médios agricultores (Lindoeste, Barra Mansa,
Taboca-Paredão, Canopus, etc.). Isso torna até certo ponto autofinanciável, quando não altamente lucrativa, a construção de
infra-estruturas de acesso às fazendas da área. O forte crescimento do rebanho em São Felix do Xingu, como também a relativa estagnação – ou até regressão – da produção pecuária em
municípios vizinhos, são compreensíveis nessa ótica, quando se
pensa que a transferência de gado para as áreas novas de São
Felix pode estar servindo de base à apropriação fundiária, e que
os custos dessa expansão, por sua vez, são parcialmente cobertos com a venda de terras apropriadas nesse decorrer, numa
espécie de “circulo virtuoso de lucro”.
O deslocamento de gado, para uma área grilada e desmatada
ilegalmente empresta, assim, as aparências de empreendimento produtivo a um processo de dilapidação do patrimônio coletivo
com altos custos sociais e ambientais. Em um estudo realizado
pela Rede Temática de Pesquisa e Modelagem da Amazônia
– Geoma, em novembro de 2004 (Dinâmica Territorial da Frente Territorial de São Felix do Xingu-Iriri: subsídios para o desenho de políticas emergenciais de contenção do desmatamento),
demonstram-se claramente esses padrões extraordinários de
crescimento da pecuária no município do São Felix do Xingu,
conjugados à estagnação nos arredores: “Somente o município
São Felix do Xingu é detentor de 10% do rebanho bovino do
estado do Pará, com um crescimento no rebanho de 780% em
7 anos”.60

Diversos/as defensores e defensoras no entorno de Altamira foram ameaçados em virtude de sua oposição a expansão da grilagem e devastação, em especial na região conhecida como terra do meio. Um relatório do Ministério Público

60 Apud, A Grilagem de terras na Amazônia Brasileira/Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia – IPAM – Brasília: MMA,
2006, p.35.
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Federal dá conta deste processo:
A quase extinção do mogno na “Região do Iriri” ou “Terra do
Meio” e o posicionamento assumido pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que
proibiu e/ou suspendeu todos os planos de manejo florestal sustentável para a exploração da espécie mogno, trouxe profundas
alterações na composição, na forma e na maneira de agir o crime organizado. De fato, a extinção da atividade madeireira –
apropriação e comercialização de madeira escassa no mercado
– resultou na migração dos grupos criminosos para uma nova e
não menos rentável forma de obtenção de recursos financeiros.
Isto é, o crime organizado orientou e estruturou suas atividades
para a ocupação, “limpeza”, apropriação e/ou grilagem de terras
publicas, de formas a estocá-las com o intuito de logo a seguir
promover a introdução e circulação de parcelas destas junto ao
mercado imobiliário. Para tanto, foi demandada a reorganização
do grupo criminoso e a nova divisão de tarefas, de modo necessário e suficiente à promoção, em larga escala, da ocupação e
do abatimento de extensas áreas do Poder Publico.61

Em Santarém a grilagem tem dado suporte à expansão do agro-negócio, o
que tem sido sistematicamente denunciado por sindicalistas, lideranças indígenas, religiosos e advogados entrevistados. No caso da Gleba Nova Olinda, a luta
de sindicalistas pela sua regularização e em prol de seus moradores resultou nas
ameaças aqui já relatadas. A grilagem e o agro-negócio configuram, em tal episódio, dados da mesma moeda:
Para Carvalho (1999), a cultura da soja na Amazônia está baseada em grandes volumes de incentivos oficiais para o cultivo, o
escoamento e a comercialização. Os investimentos públicos necessários à correção dos solos inadequados somam-se ao custo das obras de infra-estrutura, das externalidades ambientais e,
finalmente, da renúncia fiscal. Em Santarém, o porto da Cargil
consolidou o município como estratégico para o escoamento de
grãos, localizado em uma região que ocupa um lugar de destaque, pois apresenta condições para ser um grande pólo produtor
e um porto exportador, uma vez que dois projetos de infra-estrutura (BR-163 e Hidrovia do Tapajós) tem como destino final o porto
desse município (COSTA, 2000). Esse cenário tem resultado em
grandes conseqüências sócioambientais (sic), como o alto índice
de desmatamento, violência no campo, pequenos agricultores expulsos de suas terras, sem alternativa econômica e, nos centros
urbanos, um processo de ocupação desordenada.
As estratégias de ocupação de áreas aptas à plantação de grãos
61 Apud, A Grilagem de terras na Amazônia Brasileira/Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia – IPAM – Brasília: MMA,
2006, p. 34.
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têm levado empresas e grupos organizados em cooperativas a intimidar populações tradicionais que habitam a região há mais de
cem anos. Os moradores de Gleba Nova Olinda, município de Santarém, por exemplo, apesar de tentarem varias vezes a legalização
de suas áreas junto ao Iterpa, até hoje não tiveram uma resposta.
Entretanto, os moradores da Gleba Nova Olinda acusam o próprio
Iterpa de vender lotes entre 2.000 e 2.499 hectares nessa gleba,
para sojeiros vindos do sul do país. Localizada na região do rio Arapiuns, a Gleba Nova Olinda possui mais de um milhão de hectares
sob a jurisdição do Estado. A denúncia dos moradores foi confirmada por uma lista de 17 pessoas com processos protocolados junto
ao Iterpa nos anos de 2002 e 2003. Das 17 pessoas, 10 constam
na lista do relatório do Ibama como resultado da operação realizada entre os dias 14 e 28 de outubro de 2003, em que se constatou
um esquema de loteamento e de vendas na área da gleba.62

A simples existência deste modelo fundiário e o movimento de concentração
de terra promovido principalmente pela grilagem, com os conflitos por ela estabelecidos geram quase todos os casos de violência aqui analisados. O relatório da
ONU a esse respeito também reconhece a questão agrária e ambiental como dois
dos fatores determinantes para a ocorrência de ameaças e violências. O que nos
leva a conclusão de que se o Brasil deseja realmente combater as causas das
violações de DDH’s, deverá de fato priorizar a realização da reforma agrária, com
a agilidade e seriedade necessárias para esse propósito.
Nas áreas rurais, como o Estado do Pará (sic), a maioria das
violências contra defensores de direitos humanos são norteadas
pelos conflitos de terra, pelo o uso e controle de recursos naturais, pela preservação contra a degradação ambiental, e pela
preservação dos direitos das minorias e comunidades indígenas e dos trabalhadores rurais. Na ausência de uma proteção
efetiva do Estado contra poderosas forças sociais e interesses
econômicos, a população rural se torna extremamente vulnerável à exploração. Seus esforços para se organizar pela sua
sobrevivência ou para assegurar seus direitos freqüentemente
são reprimidos através da violência. Latifundiários, Companhias
madeireiras e outros interesses econômicos nacionais e internacionais estão entre os responsáveis pela violação de direitos
dos camponeses, trabalhadores rurais, populações indígenas e
comunidades quilombolas, enquanto esses estão trabalhando
para o bem-estar rural. Na maioria dos casos, são poderosos
atores não-estatais que executam esses atos, se beneficiando
da conivência das autoridades locais e estatais. A Relatora ficou profundamente aflita em relação à situação das viúvas dos
trabalhadores assassinados que agora estão liderando o movimento e que estão diariamente diante de ameaças em formas
62 Idem.
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de atentados que as desacreditam socialmente e questionam
seu trabalho as rotulando como prostitutas.
Enquanto a constituição garante o direito à terra, a implementação dessa garantia tem sido largamente pleiteada e utilizada
pelas comunidades rurais, mesmo com poderosas forças resistindo a realização dos objetivos sociais da Constituição através
de meios violentos. Líderes dessas comunidades têm sido alvejados com intuito de silenciar ativistas e enfraquecer o movimento. Líderes de sindicatos dos trabalhadores rurais e movimentos
pelo direito a terra têm sido assassinados ou vêm sofrendo diariamente ameaças a suas vidas e de seus familiares por causa
da sua luta contra a grilagem de terra, a destruição ambiental e
o trabalho escravo.63

Tais conclusões encontram eco até mesmo em estudos patrocinados pelo
próprio Governo do Estado do Pará, que em 2001 publicou o inventário de mortes
no Pará. No prefácio desta publicação o Ministro da Justiça, à época, reconhece
a concentração de terra, cuja mola mestra é a grilagem, como uma das principais
causas da violência no Estado:
(...) O estudo indica que, no período considerado, registrou-se a
média de 39 homicídios por ano, alcançando o total de 857 assassinatos. Trata-se de estatística extremamente elevada, dado que
a relação causal verificada nos conflitos é exclusivamente decorrente da posse ou exploração da terra. O inventário das mortes
revela ainda, uma alta concentração das ocorrências no sudeste
do Pará, onde são constatados 86% dos homicídios, totalizando
736 assassinatos, em uma média de quase 34 por ano.
Há assim, uma correlação direta entre a alta incidência de mortes por questão da terra e sua ocorrência na faixa de fronteira
de penetração do território paraense. Para lá se deslocaram, ao
longo das últimas décadas do século passado, grandes contingentes de excedentes populacionais que emigraram do nordeste, centro-oeste e até do sul do país, todos atraídos pela busca
de uma vida melhor na Amazônia.64

Como se vê, a identificação do problema e suas causas não são novidades.
O Estado brasileiro tem, portanto, diante de si um horizonte concreto para superar
esta caótica realidade de violações.
A estrutura Agrária e Fundiária Nacional é um sistema excludente, que tem
deixado à margem do desenvolvimento e do acesso a diversos direitos, milhões
de famílias. Assim, a luta de lavradores pelo acesso à terra sofre forte resistência
63 Relatório da ONU
64 RIBEIRO, Paulo de Tarso Ramos, Prefácio In. PARÁ, Secretaria Especial de Estado de Defesa Social. Inventário de Registro
e Denuncias de Mortes Relacionadas com a Posse e Exploração de Terra no Estado do Pará 1980-2001, Org. Osmar Arouck
– Belém: Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, 2002. p. 9.
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de fazendeiros e grileiros, que vêem na eliminação física de lideranças destes trabalhadores rurais, uma alternativa para manterem este grau de concentração ou
até mesmo, a possibilidade de ampliarem este domínio territorial.

CONFLITOS E CRIMES AMBIENTAIS
A questão ambiental também foi citada por 26,87 % dos entrevistados, com
um dos conflitos determinantes para a existência de ameaças, violações e situação de risco.
A exploração irracional e ilegal da madeira é a forma mais presente das
ações de grupos econômicos e criminosos que atuam no estado do Pará. Percebemos em vários relatos a preocupação dos/as defensores/as com esta ação
predatória de madeireiros, bem como, com a ausência do poder público na repressão a estas ações. Contudo, a derrubada das florestas, que depende da grilagem
de terra, dentre outras condições, tem finalidades diversas no modelo econômico
instalado. Ao mesmo tempo em que a madeira serve de item de comércio e exportação, a abertura de grandes áreas desmatadas dá lugar ao avanço do agronegócio e da grande pecuária.

Segundo Lindomar Silva:
Um dos principais acontecimentos que vem pautando a Amazônia no âmbito nacional e internacional é o crescimento do desmatamento. Num período de 470 anos de colonização da Amazônia
brasileira apenas 1% da área foi desmatada. Com o avanço das
forças do capital na região nos últimos 35 anos – 1970 a 2005,
foram desmatados 17% da área da Amazônia. (...) As causas
principais do desmatamento na Amazônia são atividades ligadas
à exploração dos recursos naturais em diversos níveis, sempre
articuladas. Por isso, é fundamental compreender que o desmatamento é proveniente de todas as formas de intervenção privada e estatal como: os incentivos fiscais, políticas de colonização
no passado, o avanço da exploração da madeira; da pecuária,
das carvoarias e do agro-negócio de grãos, além de garantia de
infra-estrutura para os grandes projetos, como pavimentação e
abertura de estradas.65

O nordeste e oeste paraense são as atuais regiões onde o desmatamento
avança de forma mais devastadora. Em contrapartida, as ações do poder público,
65 Direitos Humanos no Brasil 2006: relatório da rede social de justiça e direitos Humanos/ Organização Evaniza Sydow w
Maria Luiza Mendonça. São Paulo: Rede Social de Justiça e Direitos Humanos., 2006. p.180
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em especial do IBAMA, mostram-se bastante limitadas e fragilizadas, sendo feitas
a partir de operações pontuais e eventuais. Não existem, segundo os/as defensores/as, estruturas de fiscalização permanentes e descentralizadas com alcance
em todo o Estado.
O modelo baseado na agricultura familiar tradicional em si convive bem e
não ameaça a floresta, até porque o extrativismo vegetal, como a seringa, castanhas e de árvores frutíferas como o açaí, são em boa medida uma das fontes
de sobrevivência do pequeno agricultor e de populações tradicionais como ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Existe uma ciência e consciência de que o fim da
floresta significa o fim de rios, igarapés, da fauna, da caça, de comida e da cultura
dessas populações.
Os/as defensores/as se colocam como defensores/as do meio ambiente e
em função desse posicionamento tem pautado sua atuação na sua defesa e na
denúncia de crimes ambientais. As principais ameaças vêm como represália às
denúncias feitas pelos DDH’s, principalmente envolvendo a extração ilegal de madeira.
Os/as defensores/as ameaçados/as em Santarém são os/as que mais destacam os conflitos decorrentes da expansão do agro-negócio da soja, mas outras
modalidades de monoculturas também estão avançando sobre populações e florestas, como a cana de açúcar e o eucalipto. A situação é tão grave que o plano de
crescimento econômico, nos seus aspectos pensados para a Amazônia, deveria
ser submetido a uma avaliação de impacto ambiental nos moldes do EIA-RIMA,
além de estudos de impactos em direitos humanos na região, como defende o
MNDH no caso das hidrelétricas. Silva (2006), apesar de não se referir ao PAC,
comenta a questão das rodovias e seus desdobramentos:
A floresta tem sido destruída para facilitar o escoamento da madeira, pecuária e soja, e para a construção de rodovias e estradas. No centro dessa discussão está o asfaltamento da BR- 163,
pois somente o fato da expectativa dessa obra se concretizar
tem aumentado a grilagem, a violência e o desmatamento na
região de Santarém.
Desta forma, o incentivo ao agro-negócio de grãos e a busca da
garantia da infraestrutura (sic) necessária para o seu escoamento, via portos amazônicos, como Santarém e Vila do Conde, em
Barcarena, favorecendo um tipo de desenvolvimento que impõe
a padronização e destrói umas das características fundamentais
da Amazônia, que é a diversidade ambiental e cultural.
As principais conseqüências dessa forma de desenvolvimento,
que converte floresta em pastagem e áreas agrícolas, estão em
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uma profunda e irreversível perda do patrimônio genético de vários ecossistemas da Amazônia – que ainda são pouco conhecidos, como redução regional de chuvas, aumento da flamabilidade de suas paisagens e extensiva savanização, além do avanço
do agro-negócio de grãos provocar poluição e desaparecimento
dos rios, favorecer o latifúndio, provocando a expulsão dos pequenos agricultores para as cidades.66

Como se vê, não são apenas impactos econômicos que são causados por
este modelo, mas também existem violações ao modo de vida das populações destas regiões afetadas pela grilagem, desmatamento e avanço do agro-negócio. Nesse sentido, Juliana Marleba identifica a migração causada pela expansão da soja:
O Brasil é hoje um dos maiores produtores de grãos, com uma
produção direcionada para o mercado externo e destaque para a
soja. Propagado como propulsor de um desenvolvimento capaz
de gerar riqueza e renda para a população local, o plantio extensivo da soja tem recebido incentivo de políticas públicas e os
campos com imenso monocultivos deste grão já ocupavam, em
2004, 22 milhões de hectares ¹³. A despeito do discurso oficial
sobre as benemesses da opção agrícola exportadora, dados oficiais registram que, entre 1999 e 2001, 5,3 milhões de pessoas
abandonaram o campo e 941 mil estabelecimentos rurais, 96%
deles com área inferior a 100 hectares, foram fechados, apontaram uma possível relação entre a expansão dos monocultivos
em larga escala e evasão no campo.67

Sabe-se que as migrações no Brasil são causadas principalmente em virtude da negação dos direitos econômicos, sociais, ambientais e culturais68. Esse é
precisamente o presente caso. Estas realidades até aqui apontadas potencializam
vários outros tipos de violação nestas regiões. O/a DDH empenhado na defesa do
meio ambiente vai se envolver na luta pela moradia, pois o inchaço das cidades
será inevitável com a expulsão ou saída de homens e mulheres do campo. Talvez
por isso quase todos os/as DDH’s entrevistados/as informaram uma vasta gama
de direitos defendidos, que por sua vez acarretam outros conflitos sociais.

A AUSÊNCIA E OMISSÃO DO PODER PÚBLICO
Os defensores ouvidos, além da luta contra a violência e impunidade, estão
envolvidos, sem exceção, diretamente na defesa de direitos econômicos, sociais,
culturais e ambientais.
66 Direitos Humanos no Brasil 2006: relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Org. Sydow Evaniza e Mendonça
Maria Luisa. São Paulo: Rede Sicial de direitos Humanos, 2006.p 180 e 181.
67 MARLEBA, Juliana. Revista Caderno Boll. Rio de Janeiro/RJ. p. 38
68 Os Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais são previstos num Pacto aprovado pelas Nações Unidas em 1966, e
ratificada pelo Brasil em 1992.
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No caso da luta pela terra e proteção ao meio ambiente uma das principais
reclamações apresentada pelos DDH’s é a ausência e omissão do poder público
do Estado e de políticas públicas qualitativas voltadas para a superação, senão de
todos os problemas, pelos menos dos mais urgentes.
Esse déficit não é recente. Nos vários casos de homicídios praticados contra
DDH’s percebe-se a inação das estruturas estatais, seja para intervir preventivamente nos conflitos, seja para garantir a proteção dos/as DDH’s que, ao longo
destas décadas, foram ameaçados.
Podemos citar, dos exemplos dessa assertiva, um recente e outro que já
completa 18 anos. Em 4 de fevereiro de 1991, o deputado Haroldo Lima, líder do
PCdoB na Câmara dos Deputados, encaminhou ao Ministro da Justiça, Jarbas
Passarinho, ex-governador do Pará, ofício que começava assim:
Em 18 de abril de 1990, oficio que encaminhei ao então Ministro
da Justiça, Bernardo Cabral, assim começava: ‘Senhor Ministro: o
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, no
Pará, Expedito Ribeiro de Souza, encontra-se ameaçado de morte’.
Em 2 de junho de 1990, encaminhei outro oficio ao Sr. Ministro
onde dizia: ‘Como é sabido, três dias após minha comunicação
a V.Exa., o referido Expedito foi procurado por pistoleiros e mortos foram José Canuto e Paulo Canuto, filhos de João Canuto,
ex-presidente do STR de Rio Maria, assassinado anteriormente,
nas mesmas circunstâncias’.
‘Hoje, volto a dirigir oficio a V.Exa. para comunicar: EXPEDITO
RIBEIRO DE SOUZA FOI HÁ DOIS DIAS ASSASSINADO’.69

O livro “Rio Maria a terra da morte anunciada” narra a morte de Expedito:
“No dia 2 de fevereiro de 1991, um sábado, Expedito Ribeiro de
Souza, no começo da noite, saiu de sua casa para apanhar uns
papeis na sede do Sindicato. No dia seguinte ele iria realizar
uma reunião com trabalhadores rurais e queria se preparar naquela noite. Sua esposa, Maria, pediu que esperasse pelo jantar.
Expedito preferiu ir logo, dizendo à esposa que jantaria ao voltar.
Expedito não jantou naquela noite.
Depois que saiu do Sindicato, por volta das oito horas da noite,
Expedito foi seguido por um homem que vestia calça jeans, camisa clara de mangas largas e frouxas e um chapéu preto com
uma faixa branca. Quando deixou a rua asfaltada onde fica o
Sindicato, virando a esquina para pegar uma rua de terra que o
levaria até a sua casa, o homem que o seguia disparou um tiro
mortal pelas costas. Expedito caiu e o assassino lhe deu outros
três tiros no rosto para certificar-se de que a vitima estava mesmo morta.”
69 Apud, Rio Maria: A terra da morte anunciada / Moacys de Oliveira Filho – São Paulo: Ed. Anita Agribaldi, 1991.
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Exatos 17 anos se passaram e as histórias continuam a se repetir neste
continente chamado Pará. Manoel Borracheiro orientado pelo PEPDDH, registrou as ameaças que sofreu na Polícia Civil, mais precisamente no B.O de nº
00201/2007.000146-9. Eis o trecho de seu depoimento a dois defensores públicos
que o entrevistaram:
Que no dia 14 de setembro do corrente ano houve uma reunião
de fazendeiros em Rondon do Pará, na qual estavam presente
Josélio, Delção, Joãzinho Americano, Dr. Janú, Ozebal, Daniel
Americano, Tiago Americano, Irmãos Berbel e outros, Na mesma
foi mencionado que a melhor saída para solucionar o problema
de ocupação de terras naquela região, seria eliminar o BRITO,
ZÉ DA PAMPA e MANOEL BORRACHEIRO, pois os mesmos
são líderes dos movimentos de ocupação de terras. Foi dito ainda, na referida reunião, que os fazendeiros deveriam se lembrar
que depois da morte de Dezinho as ocupações diminuíram, e
com o passar do tempo de sua morte, a esta altura as autoridades já haviam se esquecido daquela região, pelo que poderiam
praticar tais atos livremente. Informa ainda que a concretização
de tais crimes de encomenda é uma questão de tempo, pois
quando o consórcio se reúne já existem pistoleiros contratados
para consumar a decisão da reunião.

A omissão da polícia em investigar as denúncias, ainda que não tenha puxado o gatilho, certamente incentivou esta ação.
Por outro lado, por mais paradoxal que seja, vários/as defensores/as ainda
manifestam preferir a presença do Poder Judiciário com mais Juízes e promotores do que sua ausência, principalmente da Justiça e Ministério Público Federal.
Aliás o MPF, com algumas ressalvas, teve a sua atuação elogiada por alguns/mas
DDH’s principalmente quanto às ações em prol da questão ambiental, e ainda, por
se constituir em um canal de recebimento de denúncias feitas pelos defensores/
as. Foi na verdade o único órgão, juntamente com a Ouvidoria Agrária Nacional a
receber algum tipo de aprovação por parte dos/as DDH’s, que ressaltaram, porém,
a ação de agentes públicos de forma individual como os policiais envolvidos nas
proteções dos/as DDH’s.
Na busca pelo preenchimento destes vácuos de poder, a sociedade civil de
Altamira, que é o maior município do Brasil, chegou a representar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo mais promotores para aquela cidade,
que até a visita do PEPDDH contava com apenas um promotor de Justiça.
A atuação de alguns órgãos da Administração frente aos problemas decorrentes da concentração fundiária e conflitos ambientais, decorre, na análise dos/
as DDH’s, da ausência de tais órgãos, em parte dos municípios visitados, no qual
dois deles envolvidos nestas temáticas são diretamente citados e cobrados: O
INCRA e o IBAMA.
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Capítulo 5

ANÁLISE PSICOLÓGICA DOS DEFENSORES/AS DE
DIREITOS HUMANOS AMEAÇADOS DE MORTE
DO ESTADO DO PARÁ
Sabemos que a luta pelos direitos humanos no Brasil, não se inicia com o
advento da Contituição Brasileira de 1988 que recepcionou diversos princípios
consagrados na Declaração universal dos Direitos Humanos. Trata-se de uma
busca antiga que remonta às lutas de indíos e negros contra a colonização e escravatura respectivamente. Mais recentemetne, durante a ditadura militar homens
e mulheres que defenderam direitos humanos sofreram diversos tipos de violações. Com a abertura política, o país sofreu grandes transformações políticas,
sociais e econômicas. Todavia, até hoje o Estado não consegue ainda garantir e
respeitar a dignidade humana e proteger a vida de quem se dedica a estas lutas.
Nas palavras do ex-Secretário Nacional de Direito Humanos, Nilmário Miranda:
Os Defensores de Direitos Humanos são pessoas que se dedicam à árdua tarefa de lutar incansavelmente pela ética, democracia, valores humanitários, justiça social e observância
aos instrumentos internacionais construídos pelo consenso do
povo.

Podemos constatar que mesmo vivendo uma realidade desfavorável, quanto
à busca de efetivação de políticas públicas voltadas aos direitos humanos, esses
homens e mulheres optaram pela luta em defesa e promoção destes direitos.
Sabemos que as violações deixam seqüelas, marcas ou estigmas inscritos e
registrados no psiquismo do sujeito, cujos efeitos podemos constatar neste relatório. Vale ressaltar que a literatura de embasamento e os dados analisados revelam
as multifaces da violência.
Buscando analisar as conseqüências destas violações, bem como os aspectos psicológicos do estado de humor dos/as defensores/as de direitos humanos
ameaçados de morte, serão apresentados, neste relatório, gráficos e tabelas, nos
quais os dados serão analisados pelo método comparativo dos gêneros (homens
e mulheres). Essas análises serão de base psicanalítica e ilustradas pelas falas
	 Defensores: Programa Nacional de Proteção de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos(...), 2004, pg.07.
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dos defensores/as – identificados por gênero e idade – retiradas dos formulários
(ver apêndice 1), ressaltando que foram feitas adaptações ortográficas.
No item aspectos psicológicos, do referido formulário, as perguntas realizadas para os defensores/as foram extremamente mobilizadoras. Estes muitas
vezes se emocionavam e expressavam essa emoção com lágrimas nos olhos ou
deixavam as lágrimas caírem livremente, percebíamos que aquele momento era
o encontro do defensor consigo mesmo, com a sua própria história. Era um efeito
catártico, o/a defensor/a rememorava experiências dolorosas, perdas, ameaças,
alegrias há tempo esquecidas, e/ou “recalcadas”. Essas recordações foram revividas de forma intensa, cujos afetos reprimidos eram descarregados no momento
da entrevista.
A escuta dos relatos, por algumas horas, da história e da militância/vida e
dos efeitos das ameaças sobre o psiquismo do sujeito, objetivou colaborar para
a construção do perfil psicológico. Não existia nenhuma pretensão de se fazer
psicoterapia. Todavia, houve a necessidade de suporte para reestruturar o/a defensor/a naquele momento.
Os aspectos subjetivos, sentimentos, sintomas psicossomáticos não se esgotam em leituras quantitativas de dados, mas é preciso tomá-los por sua humanidade, encarnados em sujeitos singulares. Cada qual vem com seu nome, sua
história de vida e de luta. Neste caso, a luta por direitos humanos que tem se
desenvolvido em um cenário adverso, onde a ausência ou omissão do Estado
os condena a um permanente estado de alerta para as ameaças de morte, cujas
conseqüências em seu modo de subjetividade são elementos que esta pesquisa
busca analisar.
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1. ANALISE COMPARATIVA DO ESTADO DE HUMOR DOS/AS DEFENSORES/
AS DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADOS/AS DE MORTE.
Tabela 1: Distribuição do Estado de Humor dos/as defensores/as de
direitos humanos ameaçados/as de morte no Estado do Pará, por gênero.
Sexo

Total Total
Masculino % Masculino Feminino % Feminino Parcial Geral

Humor

Tristeza
Desesperança
Desamparo
Inquietude
Irritação
Ansiedade
Desconfiança

S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N

34
18
14
38
30
22
33
19
30
22
39
13
36
16

65,38
34,62
26,92
73,08
57,69
42,31
63,46
36,54
57,69
42,31
75,00
25,00
69,23
30,77

13
6
8
11
13
6
13
6
10
9
16
3
15
4

68,42
31,58
42,11
57,89
68,42
31,58
68,42
31,58
52,63
47,37
84,21
15,79
78,95
21,05

47
24
22
49
43
28
46
25
40
31
55
16
51
20

71
71
71
71
71
71
71

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 1: Comparativo do estado de humor que os/as defensores/as de
direitos humanos ameaçados/as de morte no Estado do Pará apresentam
por gênero

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007
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A tabela 1, mostra a mudança de humor dos DDH´s, apartir das ameaças
sofridas por estes. Nota-se que dos DDH´s do sexo masculino, 65,38% sentem
tristeza; 73,08% não sentem desesperança; 57,69% sentem desamparo; 63,46%
são inquietos; 57,69% sentem-se irritados; 75,00% estão ansiosos e 69,23% são
desconfiados. Quanto às defensoras, 57,89% não sentem desesperança; 68,42%
sentem desamparo; 68,42% são inquietas; 52,63%, irritadas; 84,21%, ansiosas e
78,95%, desconfiadas.
Ao fazermos uma análise comparativa dos dados, percebemos que 68,42%
das mulheres e 65,38% dos homens declaram sentir tristeza. Na entrevista um
dos defensores verbalizou: “tristeza por estar envolvido com policiais militares, já
que sou honesto e trabalhador, e nunca me envolvi em confusão. Eu temo mais a
polícia do que os agressores. Os policiais são perigosos.” (defensor, 46a).
O/a defensor/a associa a tristeza ao seu envolvimento com a polícia, pois
quem se mete com a polícia é bandido, ele é honesto e trabalhador. A polícia
nesses municípios tem precedentes de envolvimento com o crime organizado e
participação na rede de pistolagem, com históricos de espancamento, perseguição, tortura, seqüestro e morte de trabalhadores rurais. A imagem da polícia está
associada aos fazendeiros, grileiros e pistoleiros, daí o temor/tristeza do defensor
em estar envolvido com esta.
Vale ressaltar que não estamos falando de todos os policiais, mas de uma
parcela significante que faz uso de arbitrariedades como: o abuso de autoridade,
agressão, para obter benefícios próprios. Portanto, a desconfiança e o medo em
relação à polícia fazem com que muitos/as defensores/as não registrem o boletim
de ocorrência e temam a instituição de modo geral. Muitas vezes, um temor maior
da polícia do que dos agressores. Em outro relato um outro defensor diz que
quando vai à delegacia “o delegado e o escrivão se recusam a nos ouvir ou mesmo a nos deixar entrar na delegacia” (defensor, 46a). A recusa das autoridades em
escutá-lo fere o direito que o cidadão tem de acessar a justiça. Assim como este
defensor, vários/as outros/as se sentiram intimidados/as, desiludidos/as e desamparados/as com esta conduta por parte da polícia.
Outro defensor afirma: “tristeza por trabalhar com uma pessoa e ver essa
pessoa ser morta. Eu me considero filho da Dorohty. Eu trabalhei 15 anos com
ela. Agora o sangue dela derramado nos dá mais força”, (defensor, 40a). O defensor fala com tristeza a morte da defensora, este sentimento está associado ao
luto, que é uma resposta a uma perda. Neste caso, a morte de uma companheira
de luta significa a perda do amor incondicional. O DDH sente a falta do carinho
e proteção, na verdade a morte da defensora ainda não foi aceita. Ele se sente
meio aturdido, é como se fosse irreal. O luto vivenciado por esse defensor é uma
mistura de tristeza, saudade, arrependimento (por não ter impedido a sua morte) e
a falta que ela faz no dia a dia, restando apenas o vazio. O defensor lamenta não
	 Irmã Dorothy Stang, assassinada em 2005, no Município de Anapu.
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só a perda de uma companheira, mas também da mãe simbólica, que representa
a imagem materna, projetada na figura de Dorothy.
Os/as defensores/as inconscientemente estão identificados/as e têm introjetados às imagens parentais do eu-ideal de muitos defensores (Dema, Brasília,
Dezinho, Dorothy, Jósimo, Canuto, Benedito, Chico Mendes e outros). Nas palavras de Ceccareli:
A identidade é o “resultado consciente” dos processos inconscientes de identificação e se traduz pelo fantasma de uma síntese pontual que o sujeito é obrigado a fazer quando ele diz “eu”.
Ela é uma espécie de pano de fundo cuja base é formada pelos
conteúdos do recalcado que dão, a cada sujeito, o sentimento
de ser sempre a mesma pessoa. A identidade se estabelece a
cada instante num movimento ao mesmo tempo particular e paradoxal que se repete continuamente. Ela repousa sobre uma
linha imaginária demarcada pelos fantasmas que permitem ao
sujeito de resolver o paradoxo entre aquilo que o assemelha e
aquilo que o distingue. (CECCARELI, 1997).

E assim, muitos DDH’s têm o sonho de uma sociedade justa e solidária, por
isso afirmam: “eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar”, (defensora,
45a). Talvez esse seja um sonho idílico, de justiça, de distribuição de renda, porém
no real e no concreto o/a defensor/a vê sistematicamente os companheiros de
trabalho agredidos, torturados e assassinados. Isso tudo somada à falta de investigação, julgamento e condenação, gera: “tristeza pela fragilidade e necessidade
dos companheiros que não podiam ter uma vida decente” (defensor, 50a).
A tristeza também está relacionada por não ver mudanças no setor social,
político e econômico, no que tange à reforma agrária, às políticas estratégicas de
financiamento para o pequeno agricultor e etc.
Nas entrevistas realizadas identificamos um fenômeno implícito, mas presente de forma explícita na fala de alguns defensores, que é a mística, ou seja, a
espiritualidade que apresenta significados sociais, culturais e subjetivos implicados no cotidiano dos/as defensores/as.
Dentro desta perspectiva vamos encontrar uma expressão variada dessas
manifestações de espiritualidade (ver capítulo 3), por meio de ligações com práticas e objetos que a simbolizam. Pode-se identificar a vivência de espiritualidade
quando o defensor diz: “...agora o sangue dela derramado nos dá mais força”
(defensor, 40 anos).
Todavia, o simbolismo desta frase tem um significado muito grande dentro
da cultura judaico-cristã, há um rico imaginário de possibilidades de vivências místicas, onde o reconhecimento desse fenômeno se localiza no campo do sagrado.
A mística abrange vários aspectos importante da vida do/a defensor/a no
social, psíquico, político, econômico e cultural. Os DDH’s têm na mística um estilo
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de vida, um jeito de ser que faz com que suas ações, mesmo as mais simples
tenham sentido, por isso, “... a vida é uma graça de Deus. De ajudar as pessoas a
transformar o mundo. Eu adoro a minha vida” (defensor, 41a).
A mística significa uma adesão a um estilo de vida; o DDH diz adorar a sua
vida, independente das dificuldades que venha a passar. Outro o defensor afirma
que vive “porque tenho esperança de viver pela fé. Enquanto houver fé em Deus
vai valer a pena viver, eu sei que vou ver justiça de alguma forma” (defensor,
36a). Portanto, a grande arma dos/as defensores/as contra a desesperança, é a
esperança.
O que parece surpreendente, é que vivendo em condições tão adversas
73,08% dos defensores do sexo masculino e 57,89% do sexo feminino não sentem desesperança. A esperança é uma experiência que marca a subjetividade
do/a defensor/a:
É um fenômeno psíquico que os antigos chamavam de pathos,
isto é, uma paixão ou uma emoção suscitada por um bem ainda não presente que se tem a confiança de possuir no futuro.
A confiança, desse modo, dá sustento à esperança. (ADRIANO,1998).

A esperança é uma característica dos DDH´s; esperança de que suas vidas
e de suas comunidades vão melhorar é o que os faz continuar suas lutas, independente das incertezas e temores que surgem pelo seu caminho. A esperança
pressupõe a convicção real de atingir o desejado, seja com as próprias forças ou
com a ajuda de outras pessoas e da sorte vinda de Deus.
Os/as defensores/as representam um grupo que se encontra na expectativa
da reforma agrária, vive, reza e trabalha, e se organiza em torno da esperança de
ver o sonho realizado. Eles/as sob pressão têm um ponto em comum: são verdadeiramente otimistas como a maioria dos/as brasileiros/as, os/as defensores/as
não desistem de esperar o melhor das situações desfavoráveis. Outros, com otimismo dizem: “renovou as esperanças” (defensor, 59a); “tenho esperança de realizar os meus sonhos e de ter uma família e me realizar na vida (defensor, 71a)”.
Nota-se que 68,42% das defensoras e 57,69% dos defensores sentem-se
desamparados “pelo governo, pelo Estado e pela justiça” (defensor, 42a); “pelas
autoridades” (defensora, 27a); “pela polícia” (defensor, 63a); “sabe que se acontecer alguma coisa com você. Você não vai ter o aparato do Estado. Como o caso
da Irmã Dorothy nós estávamos na festa e a companheira morta na estrada” (defensor, 35a).
Esse sentimento de desamparo por parte do Estado (Institucional) retratase sobre um número expressivo de defensores/as. Ressalte-se que em várias
cidades há uma ausência das representações funcionais e do poder do Estado,
visto que, estrutural e politicamente, os órgãos municipais, estaduais e federais
(Prefeitura, Câmara de Vereadores, Ibama, Incra, Iterpa, Ministério Público, De-
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fensoria Pública, etc.) quando presentes, muitas vezes são silenciosos e apáticos
no desempenho de suas funções.
O Estado, com o olhar conivente e tolerante, tem assistido o conflito recrudescer, sem intervir na situação, o que gerou um quadro de impunidade de fazendeiros, grileiros e madeireiros responsáveis por crimes decorrentes de conflitos
agrários e ambientais.
A evidência desse emperramento está na morosidade da justiça
que fica sujeita à pressão do poder político e econômico, retardando ou influenciando no andamento dos processos e dos julgamentos. Processos exemplares que apuram o assassinato de
lideranças e chacinas de trabalhadores rurais permanecem em
comarcas do interior, sem qualquer previsão dos acusados irem
a júri. A impunidade acoberta as ações criminosas dos pistoleiros e fazendeiros no Estado do Pará (SAUER, 2005, p 44-45).

Alguns servidores do Estado, de determinados órgãos, não estão comprometidos em resolver os conflitos entre as partes, muitos deles “tiram o corpo fora”
e fazem vista grossa à corrupção, à grilagem e a outros tipos de irregularidades.
Os motivos são diversos passam pelo medo de receber retaliações por parte de
quem detém o poder e esbarram na corrupção passiva e ativa desses servidores.
Não cabe, neste momento, aprofundar essas questões visto que, Sauer, já o fez
extensivamente em seus trabalhos.
A pulverização da autoridade do Estado legitima a desigualdade
social e a luta de classes. A ausência do Estado na formulação
e implementação de políticas sociais re-distributivas resulta em
mais pobreza e destruição ambiental. (SAUER, 2005, p 16).

A violência ocorre quando as diferenças são transformadas em desigualdades, em que uma parte assume a condição de superioridade e estabelece uma
relação de dominação versus submissão. (SILVA, 2007, p.208).
O papel do Estado é o de mediador dos conflitos em benefício da coletividade e não do privado. Quando o direito privado se sobrepõe ao direito coletivo gera
a sensação de impunidade e de injustiça. Essa sensação enfraquece a credibilidade que o sujeito tem no Estado, corroborando para que venha à tona o sentimento
de desamparo.
Para Freud (1926[1925]), o desamparo é inerente a todos os seres humanos,
haja vista que, todos nós somos portadores de um desamparo originário característico do bebê humano, cuja vulnerabilidade é absoluta, dependendo totalmente
de um outro ser humano, um adulto, para a sua sobrevivência. Estes/as defensores/as apesar de estarem ameaçados/as de morte e sob contínua situação de
	 SAUER, Sérgio. Violação dos direitos humanos na Amazônia: conflito e violência na fronteira paraense. Curitiba: Terra
de Direitos, 2005.
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pressão apresentam defesa psíquica estruturada para enfrentar os dissabores da
vida. Eles não apresentam o desamparo psicopatológico, mas o institucional, o do
Estado.
A ausência do Estado enfraquece a imagem que os sujeitos têm desta instituição que deveria protegê-los de todos os males e lhes dá segurança. Não deixamos de fora de nossa análise que é uma projeção que os indivíduos fazem em
relação às imagens paternas, ao superego ideal. O enfraquecimento do papel do
Estado ou a pulverização do poder, ou mesmo a abolição da figura do Estado,
implicam na desorganização social, no caos, no pânico desagregador. Quando o
Estado se mostra presente na sua atuação (órgãos municipais, estaduais e federais) como promotor de políticas públicas que assegurem os direitos fundamentais
da pessoa humana, reduzem-se os conflitos fundiários, as práticas de grilagem, a
pistolagem e outros crimes.
Além disso, 68,42% das defensoras e 63,46% dos defensores declararam
sentir inquietação, pela “falta de justiça e com o desempenho dos órgãos públicos.
As pessoas estão gritando, gritando no deserto”. (defensora 46a). A preocupação
do/a defensor/a com a impunidade por anos a fio, fez e faz parte da rotina diária
do/a defensor/a de direitos humanos.
Os dados revelam que, 57,69% dos defensores e 52,63% das defensoras
sentem-se irritados; esse sentimento se dirige às “autoridades que não tomam
nenhuma providência” (defensor; 46a). Os/as defensores/as ficam ansiosos para
que as autoridades competentes resolvam suas questões, mas se decepcionam
diante da realidade: “as promessas são feitas. Eu estava cheio de esperança que
se acaba” (defensor, 50a).
Por anos os órgãos públicos se mostram lentos e ineficazes em suas atuações, com dificuldades para exercerem as suas funções, pois estão sucateados,
sem materiais e com carência de técnicos.
Outro fato que mobiliza o/a defensor/a é a lentidão dos órgãos responsáveis
pela resolução dos seus problemas. Lentidão da justiça, da burocracia do executivo, da aprovação de novas leis. O que se vê é a omissão e a formação de um
pacto de silêncio, no qual uns fingem que não sabem de nada. Assim, a ciranda do
empurra-empurra começa. O Estado empurra a responsabilidade para a União, a
União quer devolver a responsabilidade para o Estado. E assim, o Estado brasileiro finge enfrentar os conflitos agrários e ambientais.
Observa-se que, 84,21% das defensoras e 75% dos defensores são ansiosos. Algumas defensoras dizem sentirem-se “angustiadas”. Na angústia, se manifesta a pulsão de autoconservação funcionando como um alerta à percepção
do perigo, diante deste dar-se-á o sinal de angústia, que é uma resposta a uma
ameaça. Freud, (1926[1925]) em sua obra descreve duas formas de ansiedade:
ansiedade realista e ansiedade neurótica. A ansiedade realista:
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...é uma reação à percepção de um perigo externo, isto é, de um
dano que é esperado e previsto. Está relacionado ao reflexo de
fuga e pode ser visualizada como manifestação do instinto de
auto-preservação.

A angústia sentida é manifestada na perspectiva da “reforma agrária sair do
papel”, (defensor, 40a). “Para ganhar a terra e assim acabar com o meu sofrimento” (defensor, 46a). Nesta frase, podemos compreender o sofrimento psíquico do
trabalhador que espera ganhar um pedaço de terra que não chega.
A espera gera investimentos psíquicos, todas as defesas são mobilizadas
num investimento contínuo. A ansiedade neurótica se encontra na forma livre e
flutuante, sob a forma de expectativa ansiosa, podendo gerar uma neurose da
angústia típica. E também pode estar vinculada a determinadas idéias, chamadas
de fobias, das quais é possível reconhecer uma ligação com o perigo externo, no
qual o medo se manifesta de forma intensa, e nesse caso a ansiedade exacerbada encontra-se vinculada a determinados objetos e situações. Ou a angústia está
relacionada a algo que se teme, assim com a descarga por outras vias somáticas,
de uma excitação sexual não satisfeita que produz e resulta em ansiedade. Na
ansiedade há fenômenos de descarga somática, respiratória, dores nas costas,
dores de cabeça e outras. A ansiedade em “conseguir as coisas para o povo, colégio, saúde, para ter uma vida mais digna” (defensor, 50 anos). Sendo a angústia
constitutiva do sujeito, como o sinal de que alguma coisa está errada, é um alerta,
um indicativo de que os 78,95% dos defensores do sexo feminino e 69,23% dos
homens sejam desconfiados com “pessoas estranhas” (defensor, 43a); que fica
“cismado quando sai de casa” (defensor, 42a).
Os/as defensores/as vivenciam uma situação de perigo real desencadeada por uma hostilidade externa, cuja sinalização de perigo é internalizada. Os
mecanismos de defesa formados pelo ego e suas representações psíquicas são
acionados por essa internalização do perigo. O ego atua no equilíbrio dessas
hostilidades e coloca o psiquismo do sujeito em estado de alerta. Portanto, com
o perigo internalizado, o sujeito reage ao sentimento de abandono do superego
protetor, por meio da ansiedade / angústia.



Freud. S. (1926[1925]), Vol. XVI. Pág.459.
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2. Análise dos sintomas psicossomáticos dos/as defensores/as
ameaçados/as de morte.
Tabela 2: Distribuição dos sintomas psicossomáticos dos/as DDH´s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará, distribuídos por gênero.
Sexo

Total Total
Masculino % Masculino Feminino % Feminino Parcial Geral

S
N
S
Perda de peso
N
S
Aumento de
apetite
N
S
Perda de apetite
N
S
Dores de cabeça
N
S
Dores nas
costas
N
S
Peso nos
ombros
N
S
Dificuldade de
dormir
N
Aumento de
peso

10
42
16
36
7
45
22
30
27
25
26
26
30
22
29
23

19,23
80,77
30,77
69,23
13,46
86,54
42,31
57,69
51,92
48,08
50,00
50,00
57,69
42,31
55,77
44,23

9
10
7
12
7
12
6
13
13
6
12
7
16
3
14
5

47,37
52,63
36,84
63,16
36,84
63,16
31,58
68,42
68,42
31,58
63,16
36,84
84,21
15,79
73,68
26,32

19
52
23
48
14
57
28
43
40
31
38
33
46
25
43
28

71
71
71
71
71
71
71
71

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Analisando a Tabela 2, podemos dizer que, os sintomas psicossomáticos se
manifestam em ambos os gêneros, bem como estabelecer através de uma análise comparativa, que o corpo fala por meio de uma linguagem simbólica, embora,
muitas vezes, nós não o entendamos. Esses símbolos são heranças de tempos
imemoriais que mantemos recalcados, aguardando o momento para se manifestar. Essas manifestações podem ocorrer quando estamos em estado de tensão ou
ameaça. Elas ocorrem por intermédio do nosso mundo onírico, quando nosso psiquismo tenta avisar que algo dentro de nós não está indo bem. Uma outra forma é
através das somatizações quando o nosso corpo/orgânico começa a demonstrar
efeitos patológicos por meio dos sintomas. Ele usa essa linguagem sintomática
como que pedindo ajuda, daí a importância de entendermos as manifestações
desse corpo quando temos aumento ou perda de peso, perda de apetite, dores de
cabeça e nas costas, peso nos ombros e dificuldades para dormir.
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Gráfico 2: Comparativo dos sintomas psicossomáticos dos/as DDH´s
ameaçados/as de morte no Estado do Pará, distribuídos por gênero.

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Analisando os dados acima apresentados, podemos observar que a maioria
dos homens não apresenta aumento de peso (80.77%) nem perda deste (69,23%).
Assim com a maioria das defensoras (52,63%) não teve aumento e nem perda de
peso (63,16%). Outro dado é que, 86,54% dos defensores não tiveram aumento
de apetite e nem a perda dele (57,69%). Entre as mulheres 63,16% não apresentaram aumento de apetite e 68,42% não apresentaram a perda dele.
Ora, sendo oriundos de uma população rural com graves dificuldades para
prover sua própria subsistência, é relevante observarmos a ausência de homens e
mulheres obesas, não havendo variação e alterações significativas no peso ou no
apetite. Observa-se que, em sua maioria, são homens e mulheres magros. Podese levantar a hipótese de que os/as defensores/as vivem em regime de escassez
de alimento, onde não há lugar para a produção de sintomas psicopatológicos
na área alimentar. Visto que os distúrbios alimentares estão focados no sedentarismo, na inatividade física, na diminuição dos gastos energéticos, associado à
ingestão excessiva de alimento, na qual as pessoas comem muito mais do que
sua necessidade de sobrevivência.
Nota-se a presença de alguns transtornos psicossomáticos presentes nos/
as defensores/as (ver quadro a cima). Vale a pena esclarecer que esses sintomas
permanecem sem explicação etiológica, cuja investigação detalhada não cabe no
esboço desta pesquisa. Constatamos que 68,42% das defensoras e 51,92% dos
defensores se queixam de dores de cabeça, bem como que 63,16% das defensoras e 50% dos defensores se queixam de dores nas costas. As dores nas costas
foram manifestadas, “por causa do trabalho braçal”, os demais sentem dores nas
costas, mas não dizem o porquê.
A maioria dos/as defensores/as afirmam que sentem dores de cabeça cuja
origem estaria relacionada aos trabalhos que fazem e as ameaças que recebem.
Um defensor relatou “tanta preocupação com os problemas do assentamento e das
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calúnias” (defensor, 71a); outros alegam que, “quando recebo ameaça por terceiros, eu tenho aumento da pressão e sinto dores de cabeça” (defensor 43a).
O sujeito diante de situações tensas que exigem respostas imediatas reage
com seu corpo que responde somaticamente. Ora, a realidade sócio-cultural do/a
defensor/a inibe de certa maneira que ele/a exteriorize o sofrimento psíquico. Portanto, as dores de cabeça podem refletir dificuldades emocionais do/a defensor/a
para falar da perda de um ente querido, da saúde e do aumento da pressão alta
que se manifesta quando recebe ameaças, pois estes sujeitos vivem em constante estado de violações de direitos e de tensão emocional. As dores de cabeça
parecem indicar a susceptibilidade psíquica dos/as defensores/as que, na maioria
das vezes, usam como mecanismo de defesa a inibição dos sentimentos.
Além de sentirem dores de cabeça e dores nas costas, o gráfico acima demonstra que 73,68% das defensoras e 57,69% dos defensores sentem que carregam um peso nas costas, por conta do “compromisso com os movimentos sociais”
(defensor, 38a); visto que os/as defensores/as dizem ter “ a confiança das pessoas em mim (....). As pessoas não acreditam mais nas autoridades” (defensor, 36a)
ou “a cruz é pesada em relação aos meus filhos, mas para a militância a responsabilidade e o peso são maiores ainda” (defensor, 53a); E ao mesmo tempo, “a
responsabilidade (...). Eu assumi uma causa que não posso largar. Isso seria traição. Eu não posso deixar a luta. Eu me acho compromissado com a vida sindical.
Eu tenho compromisso em estar ajudando”, (defensor, 68a). Os/as defensores/as
sentem-se comprometidos e assumem a responsabilidade própria das lideranças,
ganhando a confiança dos companheiros em nome de suas causas.
Os companheiros/as idealizam na figura do/a defensor/a, o/a líder, que ama
a todos os membros do grupo com um amor igual. O amor do/a líder é um amor
incondicional como se fosse uma representação na infância das imagens parentais
(pai/mãe). Assim, na representação psíquica de cada indivíduo, o líder representa as
aspirações do coletivo, a identificação com os mesmos propósitos dos companheiros
e os incentiva a dedicarem o melhor de seus esforços em benefício do bem comum.
Constata-se, pelos dados, que tanto homens (57,69%) quanto mulheres
(73,68%) sentem dificuldades para dormir. As dificuldades para dormir ocorrem
“quando a situação é muito acirrada”; ou “há noites que eu não durmo, preocupado com a segurança das famílias no acampamento” (defensor, 53a) ou “pensa na
possibilidade de ser morto no acampamento.” (defensor, 40a); “tenho preocupação, porque a gente sai com os pés da gente, e não sabe se chega com os pés da
gente”. (defensor, 41a).
Percebe-se que o percentual feminino se destaca. Isso se caracteriza pela
sobrecarga que a mulher leva nesta profissão que é o de ser mulher, mãe, agricultora, sindicalista e defensora; cuidar do marido/companheiro, dos filhos e da
casa. O capítulo 3, que trata da realidade sócio-econômica dos DDH’s, salienta
que as esposas dos defensores entrevistados têm rendimentos financeiros maiores do que os seus companheiros. Nesse sentido, percebemos uma modificação
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na organização familiar, com a predominância de mulheres como chefe de família,
sendo esta a principal responsável pelo sustento familiar. A inserção da mulher no
mercado de trabalho dá o apoio financeiro para que o defensor continue na sua
militância. Todavia, o tempo e energia dedicados à militância, as inimizades adquiridas e as ameaças sofridas, geram dificuldades financeiras. Por conseguinte,
as mulheres cobram e pressionam os homens quanto ao sustento financeiro da
família e mais participação na educação dos filhos. Nesse caso, acreditamos que
as defensoras sintam o peso da responsabilidade e do compromisso bem maior.
Os homens recebem a cobrança, porém a eles é permitido ficar mais tempo fora
de casa e longe dos filhos, visto que culturalmente quem cuida dos filhos são as
mulheres, são elas que ficam em casa cuidando da prole.

3. Análise do sentimento de medo entre os defensores de direitos humanos ameaçados de morte.
Tabela 3: Distribuição do sentimento de medo entre defensores/as de
direitos humanos ameaçados/as de morte no Estado do Pará, por gênero.
Sexo

Total
Parcial
Masculino % Masculino Feminino % Feminino

Medo

Vingança e
retaliação
Viajar para
longe de casa
Multidão
Lugares Públicos
Lugares Isolados

S
N
S
N
S
N
S
N
S
N

44
8
18
34
19
33
23
29
31
21

84,62
15,38
34,62
65,38
36,54
63,46
44,23
55,77
59,62
40,38

15
4
6
13
8
11
6
13
12
7

78,947
21,053
31,579
68,421
42,105
57,895
31,579
68,421
63,158
36,84

Total
Geral

59
12
24
47
27
44
29
42
43
28

71
71
71
71
71

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 3 mostra os sentimentos de medo demonstrados pelos/as DDH´s.
Verificou-se que 84,62% dos defensores e 78,95% defensoras sentem medo de
vingança ou retaliação, e dizem, “por parte das pessoas que não gostam de mim,
e da minha atuação” (defensor, 51a); ou “a vingança pode aparecer de um jeito
que a gente não espera”(defensor, 27a), até “porque, só vem à traição” (defensora,
51a).
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Gráfico 3: Comparativo do sentimento de medo entre os/as Defensores/as de
Direitos humanos ameaçados/as de morte no Estado do Pará, por gênero.

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Os/as defensores/as conhecem muito bem a vingança e a retaliação, visto
que muitos/as defensores/as foram mortos/as pela sua atuação. Estas retaliações
são manejadas pelos agressores, como um meio de retirar os DDH’s de sua
atuação, de evitar que suas ações tenham efetividade, ou ainda como uma simples
forma de punição. Essa retaliação muitas vezes transcende da figura do DDH,
para a de seus familiares, amigos e entidades. Outra forma relatada pelos DDH’s
se dá pelo impedimento de acesso a empregos na esfera privada ou pública dos
municípios onde atuam.
Os/as defensores/as não têm medo de viajar para longe de casa, (68,4%
das defensoras e 65,4% dos defensores); não tem medo de multidão (63,4%
dos defensores e 57,9% das defensoras) e nem temem lugares públicos (68,4%
das defensoras e 55,77% defensores). As respostas negativas foram: “sinto-me
protegido no meio do povo durante o dia. O meu pessoal cuida de mim” (defensor,
51a). O fato de se sentirem seguros estando perto do companheiro/a e dos amigos/
as demonstra que a maioria dos/as defensores/as são solidários entre si quando
acolhem o/a companheiro/a ameaçado/a de morte.
Outra conclusão importante é que os/as DDH’s não apresentam síndrome de
pânico o que lhes permite circular em lugares abertos e públicos, ainda que adotando
diversos cuidados. O confinamento também não aparece como relevante no campo,
sendo hoje muito comum nas grandes e médias cidades (VILHENA, 2005).
A tabela 3 constata que 63,2% das mulheres e 59,6% dos homens têm
medo de lugares isolados; pois “pensa que está vulnerável aos pistoleiros e a
perseguição” (defensor, 51a) e, ainda, “penso que pode acontecer alguma coisa
comigo, eu não posso avisar. Não gosto de ficar sozinho, me sinto isolado e
deprimido e não tenho assistência” (defensor, 50a).
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4. Análise dos sentimentos de decepção, culpa, idéias de
morte e da vida dos/as defensores/as de direitos humanos
ameaçados/as de morte.
Tabela 4: Distribuição do sentimento de decepção, culpa, idéias de morte
e da vida entre os/as defensores/as de direitos humanos ameaçados/as de
morte no Estado do Pará, por gênero.
Sexo

Total Total
Masculino % Masculino Feminino % Feminino Parcial Geral

N
S
N
Culpa
S
N
Pensa na morte
S
N
Vida vale a
pena
S
Decepcionou
alguém

43
9
47
5
19
33
0
52

82,69
17,31
90,38
9,62
36,54
63,46
0,00
100,00

18
1
17
2
8
11
1
18

94,74
5,26
89,47
10,53
42,11
57,89
5,26
94,74

61
10
64
7
27
44
1
70

71
71
71
71

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 4: Distribuição do sentimento de decepção, culpa, idéias de morte
e da vida entre os/as defensores/as de direitos humanos ameaçados/as de
morte no Estado do Pará, por gênero.

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 4 apresenta a distribuição, por sexo, quanto à decepção causada
pelos/as DDH’s a alguém, sentimento de culpa por algo do passado, se pensa na
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própria morte e se a vida vale a pena. Em relação aos DDH´s do sexo masculino
temos que 82,69% não sentem que decepcionaram alguém, 90,38% não tem sentimento de culpa em relação a algo do passado, 63,46% pensam na própria morte
e 100% acham que a vida vale a pena. Quanto as DDH´s do sexo feminino vimos
que 94,74% não sentem que decepcionaram alguém, 89,47% não sentem culpa
em relação a algo do passado, 57,89% pensam na própria morte e 94,74% acham
que a vida vale a pena.
Ao analisamos o gráfico 4 que estabelece uma relação comparativa dos dados, na qual percebemos que defensores e defensoras não sentem que tenham
decepcionado alguém, “porque, eu sinto orgulho da minha participação, do que
fiz. Orgulho de não aceitar dinheiro, carro e terra” (defensor, 52a). Os/as DDH’s
sentem orgulho de atuar como defensor/a de direitos humanos, e apesar de todas
as dificuldades sociais e econômicas por que passam, não deixam se corromper
pelo poder.
Em relação ao sentimento de culpa, homens e mulheres (90,38% e 89,47%)
não o apresentam de forma significativa, pois alguns defensores referem dizem
“eu fui chamado para a missão” (defensor, 50a).
Apesar do sentimento de culpa estar no âmago da cultura ocidental, desde
o mito da criação com Adão e Eva, com o pecado original, a culpa habita as representações psíquicas dos homens e mulheres ocidentais.
Os/as defensores/as em sua maioria não apresentam depressão, porém,
temos aproximadamente uns sete casos de DDH’s que estão com depressão. E
ainda que 63,89% dos homens e 57,89% das mulheres pensam na possibilidade
de sua própria morte. Os/as defensores/as estão conscientes de que a qualquer
momento podem ser mortos/as “por representar uma categoria e estar defendendo um direito, penso na família e na possibilidade dos meus filhos ficarem órfãos”
(defensor, 48a).
Representar uma categoria na defesa dos direitos pode significar tornar-se
alvo principal da violência, visto que os assassinatos dos/as defensores/as são
feitos de forma seletiva, pois o objetivo dos agressores é anular ou eliminar as
lideranças, que lhes fazem oposição, como forma de desarticular os/as demais
DDH’s.
A manifestação da violência contra o sujeito rompe a sensação de equilíbrio
e revela o grau de vulnerabilidade que os/as defensores/as se encontram. A ação
da violência faz vir à tona o que está recalcado, o que está intimamente vinculado
à dor. A violência é real e não há simbolização da realidade, pois esta se revela
nua e crua. Nessa conjuntura os DDH’s revelam seus temores e inseguranças, e
esses sentimentos ficam visíveis em frases como: “de alguém chegar e me dar um
tiro. Eu conversei com o Dema, cinco horas antes dele morrer. Foi o momento de

	 Ademir Alfeu Federici (Dema), assassinado 30/08/2001
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repensar algumas estratégias” (defensor, 55a), “eu tenho medo de morrer matado.
Se eu não mudar o estilo de vida, eu não vou viver velhinho. Eu tenho medo da
violência” (defensor, 55a).
Os/as defensores/as de direitos humanos são escolhidos e sistematicamente marcados para morrer. Eles nos falam de várias lideranças que foram assassinadas, portanto, eles sabem que os seus agressores não brincam em serviço e
que se não repensarem estratégias de sobrevivência.
Segundo os/as defensores/as, a morte parece estar à espreita na frente de
sua casa, no caminho para o trabalho e em vários lugares: “Penso na possibilidade de uma cilada” (defensor, 51a). Esta cilada ou tocaia referida pelo DDH o coloca em constante alerta do perigo pelo qual estão passando. Como a morte é um
fato real, alguns defensores revelam: “penso na minha família, e na possibilidade
de meus filhos ficarem órfão” (defensor, 48a), ou ainda, “tenho medo de morrer
e deixar os filhos. Eles dizem para eu ter cuidado”, (defensor, 45a). A possibilidade de pensar na sua própria morte faz vir à tona um sentimento depressivo que
se manifesta, às vezes, com uma resposta positiva do/a defensor/a: “A Dorothy
morreu aos 71 anos, a gente não pensava que fosse acontecer isso. Eu não vou
recuar. Quando o Pe. Jósimo foi morto, eu deixei muita coisa. Pra mim tanto faz
anoitecer e não amanhecer”, (defensor, 40a).
Dorothy simbolicamente deixou vários filhos órfãos, os quais podemos encontrar no decorrer das entrevistas por todas as regiões. E um desses filhos nos
falou da possibilidade de sua morte, entretanto refere que nunca pensou que a
Dorothy, por ser mulher, idosa, religiosa e de grande notoriedade pudesse ser
assassinada.
Outros/as defensores/as negam a possibilidade de morte e nos dizem: “Nunca pensei na possibilidade de morrer. Nunca me vi morto. Não acreditava que isso
estava acontecendo, um sonho. A tendência é não acreditar. A gente pensa que
isso pode acontecer com os outros e não com nós” (defensor, 55a) ou “nunca pensei na possibilidade de minha própria morte” (defensor, 43a). O defensor revela
nunca ter pensado na possibilidade de sua morte.
A incredulidade diante de sua morte nos remete a pensar em Freud quando
nos diz:
É impossível imaginar nossa própria morte e, sempre que tentamos fazê-lo, podemos perceber que ainda estamos presentes
como expectadores. (...) no fundo ninguém crê em sua própria
morte, ou, dizendo a mesma coisa de outra maneira, que no
inconsciente cada um de nós está convencido de sua própria
imortalidade.

	 FREUD, S. (1915). Nossa atitude para com a morte In: OSBOC, 1915,Vol. XIV. p. 327.
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Isso significa dizer que no inconsciente não há registro do negativo, não
há representação de morte, mas de desejos e afetos (...) o não reconhecimento
da morte em seu aspecto inconsciente é devido ao id (inconsciente) não fazer o
reconhecimento das leis lógicas do pensamento, isto é, elas não existem, não há
negativo, portanto, não reconhece julgamento de valores e nem moralidade. As
contradições existem lado a lado, sem uma anular a outra. (ALVES, 2001, p. 34).
Por outro lado, podemos constatar, durante a entrevista, que 100% dos defensores e 94,74% das defensoras demonstram otimismo em relação à vida. Para
os/as defensores/as “a vida é bela” (defensor, 55a), “a vida é um dom precioso”
(defensor, 44a), “porque é preciosa por causa da família e dos amigos. A vida é
uma graça de Deus, de ajudar as pessoas a transformar o mundo. Eu adoro a
minha vida” (defensor, 49a).
Independente das dificuldades que passam em suas vidas, os/as defensores/as expressam o desejo de viver. ”Por tudo que a vida... é boa demais, é bela.
A gente passa muitos atropelos na vida, mas é boa” (defensor, 45a), “a vida é um
direito, mas tem que ter dignidade” (defensor, 45a), “sim, muito! Vale sim! É muito
bom viver, com toda pobreza, com toda dificuldade e, inclusive doença, pois, segundo o ditado popular: a pior sorte é melhor do que a morte” (defensor,45a). O
defensor/a demonstra entusiasmo frente ao desejo de viver e resiliência diante
das adversidades que a vida lhe apresenta, como a pobreza, a doença, etc.
Outras falas de DDH´s ainda dão conta de que “A luta não é em vão. As pessoas fazem a história”, (defensor, 53a), “a gente busca um sonho, lutar para que os
filhos e os netos tenham um futuro melhor, bem diferente do meu...” (defensor, 43a),
“vale porque a vida é formada de capítulos e cada capítulo, a cada dia nós escrevemos um, de capítulo a capítulo eu acabo escrevendo a história” (defensor, 52a).
A história dos homens que buscam realizar o sonho de ter um lugar que os
acolha, alcançado através das lutas e a conquista da reforma agrária, luta cujo sangue derramado sobre a terra é semente que faz brotar novas perspectivas, novos
sonhos e idéias. De fato, as experiências dos/as defensores/as são escritas com
sangue, e em cada capítulo é escrito uma das muitas histórias que corresponde a
um/a defensor/a que derramou o suor, o sangue e lágrima por uma justa causa.
É do dia a dia que se constrói a esperança de que “vale lutar por um ideal.
Quem não tem ideal fica meio vazio” (defensor, 59a), um ideal que busca a solidariedade, na qual se acredita que ”você pode ajudar outras vidas, na organização
e conscientização dos direitos à vida, saúde e escola. Não é um favor dar direito
a terra” (defensor, 40a).
A esperança é o que lhe resta: “tenho esperança de tempos melhores de
vida para as pessoas. É legal a vida, é muito boa. Demonstrar para as pessoas
que é bom ter felicidade... é bom viver e lutar por isso” (defensora, 65a).
	 Capacidade de resistir e de continuar na luta mesmo diante de situações adversas, porém o sujeito tem esperança de que
a situação vai mudar.
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5. ANÁLISE DAS MUDANÇAS NA VIDA SOCIAL DOS/AS DEFENSORES/AS DE
DIREITOS HUMANOS.
Tabela 5 Distribuição das mudanças na vida dos/as defensores/as de
direitos humanos ameaçados/as de morte no Estado do Pará, por gênero.

N
Mudança na
S
Vida social
NR
N
Ameaças
S
afetaram o
relacionamento
Não tem
com a esposo/a Não respondeu
N
Ameaças
Sim
afetaram o
relacionamento
Não tem
com os amigos Não respondeu
N
Ameaças
S
afetaram o
relacionamento
Não tem
com os filhos Não respondeu
N
Atividade de
S
lazer
Não respondeu

Masculino
16
35
1
11
28
6
7
34
12
0
6
16
23
4
9
29
20
3

Sexo
Masc. % Feminino
30,77
9
10
67,31
1,92
0
21,15
5
7
53,85
11,54
4
13,46
3
8
65,38
23,08
8
0,00
1
11,54
2
30,77
7
7
44,23
7,69
2
17,31
3
12
55,77
38,46
5
5,77
2

Total Total
Parcial
Geral
Fem. %
47,37
25
71
44
52,63
0,00
1
26,32
16
71
34
36,84
21,05
10
15,79
10
42
71
42,11
17
42,11
5,26
1
10,53
3
23
71
36,84
29
36,84
10,53
6
15,79
10
63,16
41
71
26,32
25
10,53
5

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

Gráfico 5, Distribuição das mudanças na vida dos defensores/as de direitos
humanos ameaçados/as no Estado do Pará, por gênero.

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007
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A tabela 5 mostra que 67,31% dos defensores tiveram mudanças na vida
social, tais como: não vão às festas familiares, bares, passeios, praças e ruas;
53,85% relatam que as ameaças afetaram o relacionamento com a esposa/companheira e 44,23% afirmaram que as ameaças afetaram o relacionamento com
os filhos. Observamos também que as respostas negativas, bem como as não
respondidas foram de 32,69% (30,77%, não e 1,92%, não responderam) para
mudanças na vida social, 46,15% (21,15% responderam não, 11,54% não tem
esposa/companheira e 13,46% não responderam). Afirmaram que a ameaça não
afetou a relação com a esposa, para 65,38% não houve mudança com os amigos
e 55,77% (30,77 responderam não, 7,69% não tem filhos e 17,31% não respondeu) responderam que não afetou o relacionamento com os filhos.
Quanto às DDH‘s, vimos que 52,63% afirmaram que houve mudança na vida
social, 36,84% responderam que as ameaças afetaram o relacionamento com a
esposa, 42,11% com os amigos e 36,86% com os filhos. Mas 47,37% e 63,16%
(26,32% não, 21,05% não tem, 15,79% não respondeu) disseram que não houve
mudança na vida social e nem no relacionamento com a esposo/a, companheiro/
a; 42,11% com os amigos e 36,84% com os filhos.
No que se refere às atividades de lazer constatou-se que 55,77% dos defensores e 63,16% das defensoras não têm atividade de lazer como antes de receber
as ameaças. Em contraste com as respostas positivas que foram 44,23% para os
defensores e 36,84% defensoras que afirmaram ter atividade de lazer.
Comparando os dados referentes à mudança na vida social dos/as DDH’s
ameaçados/as de morte, vimos que é significativa na vida dos/as defensores/as,
principalmente para os homens (67,31%). Os/as defensores/as (52.63%) relatam
que, quando estão sob ameaças, há mudanças nas suas atividades sociais, estas
ficam comprometidas, porque “não sento mais na porta de casa, não saio à noite, tenho menos liberdade. Antes passeava com o meu filho. Hoje não faço mais
isso”. (defensora, 47a); ou “não vou mais às festas, bares e passeios. No final de
semana me isolo. Se os filhos quiserem sair, vão com o vizinho.” (defensor, 55a).
Ou “Não vou à rua sozinha, não caço mais na floresta, perdi a liberdade” (defensora, 27a). Há interferência direta na vida dos/as defensores/as, pois eles não vão
às festas, bares, passeios, não saem à noite e deixam de sair com os filhos, com
medo de retaliação. As atividades sociais cessam, os/as defensores/as perdem a
liberdade de ir e vir, como veremos a seguir.
Os/as defensores/as afirmam que “... eu fazia viagens pelo sindicato de 15
em 15 dias. E aos finais de semana eu tinha reunião no sindicato, e me reunia
pouco com a família. Eu não saio para bares, praças, e não ando sozinho nas
ruas”, (defensor, 48a). A liberdade vivenciada pelo/a defensor/a sofre um processo
de restrição, ele se vê cerceado dos contatos que mantinha antes. Entretanto, a
mudança social em relação às defensoras apresenta-se menor que a dos homens.
Talvez seja pelo fato das mulheres serem as “cuidadoras” dos filhos, a que cuida
da casa, do marido e de outras tarefas que ela acumula com a de defensora.
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O trabalho como defensor/a de direitos humanos exige grande dedicação de
tempo. O/a defensor/a como representante de uma categoria e/ou entidade viaja
constantemente para os acampamentos. Palestras, reuniões, enfim uma série de
compromissos que limitam o tempo com a família. A ausência do/a defensor/a nas
datas comemorativas e na participação na vida diária da família gera situações
de conflitos entre o casal e se manifestam na dinâmica familiar, como podemos
observar pelos dados acima. Defensores e defensoras afirmam que houve mudanças no relacionamento com o/a esposo/a, companheiro/a.
Na fala de um DDH encontramos “a esposa está magoada, ela não quer
mais que eu acompanhe o sindicato” (defensor, 51a). As discórdias entre o casal, se manifestam como conflitos conjugais nos quais a esposa, por temer as
ameaças, fica magoada com o companheiro pelas atividades exercidas e muitas
vezes cobra para que este se afaste das atividades de defensor.“A esposa fica
preocupada e às vezes cobra o meu afastamento dessas atividades, que eu não
ganho nada com isso a não ser antipatia de algumas pessoas” (defensor, 45a);
“ela é muito compreensiva, preocupada. Eu tenho que ser pontual. Eu não passo
do horário. Essa vida é uma cachaça” (defensor, 55a).
Por mais compreensiva que seja a companheira, fica preocupada caso o
defensor passe da hora de chegar em casa, o reflexo das ameaças atinge o/a
companheiro/a emocionalmente: “ela está deprimida e preocupada com os comentários. Ela está muito irritada” (defensor, 49a). Em muitos casos, os conflitos
se tornaram irreversíveis e “... a causa da minha separação do primeiro casamento foram as viagens que eu fazia pelo sindicato. A esposa disse que o mundo era
melhor do que a casa” (defensor, 52a ); ou ainda,”com a primeira esposa fiquei
casado doze anos. A partir do momento que entrei para o sindicato, foram seis
anos muito ruins. A mulher ficava brava. Eu resolvi me separar porque não dava
mais. Com a esposa atual, vivo muito bem. Até hoje nunca discutiu. Ela me ajuda,
apóia e incentiva” (defensor, 43a). Como se vê, alguns/mas defensores/as relatam
que as ameaças também geram conflitos conjugais que muitas vezes terminam
em separações.
Apesar das dificuldades de análise da situação das defensoras neste caso,
certamente elas sofrem iguais dificuldades na relação conjugal com os respectivos companheiros, as cobranças são severas: “o meu marido não gosta que
em me envolva com nada. Eu sempre gostei de atuar, por isso sempre fui muito
questionada por não gostar de tarefas domésticas, preferindo caçar, pescar e os
trabalhos do campo. Quando às ameaças começaram, ele disse que eu procurei
os problemas, que eu tinha que me virar, porque eu causei essa situação. Ele
acha que o meu trabalho é perda de tempo” (defensora, 45a).
Já em um segundo relacionamento a/o companheiro/a são mais compreensivos apóiam o/a defensor/a e sabem da sua escolha profissional. Podemos
observar, ainda, que o conflito entre o casal acarreta um desgaste nas relações
entre pais e filhos. No que se refere ao relacionamento com os filhos, a maioria re-
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lata que não há mudanças, alguns dos/as DDH’s não responderam e outros ainda
não tem filhos, porém, os resultados, mostram que 44,23% dos defensores e que
36,84% das defensoras disseram que houve mudanças na relação com os filhos
“os filhos são rebeldes tem um que me apóia. Eu cometi um erro grave na adolescência deles, eu não os acompanhei. Minha esposa me culpa por não ter dado
atenção aos meus filhos. Eu errei.” (defensor, 51a). O defensor fala com pesar que
a ausência durante a adolescência de seus filhos o furtou de acompanhá-los.
As conquistas sociais não são compreendidas pelos familiares como garantias de direitos coletivos. A ausência faz com que “os filhos estavam se revoltando, porque eu estava me preocupando mais com a vida dos outros do que com a
minha família. A separação foi difícil, mas consegui reatar o relacionamento com
meus filhos. A companheira atual esta disposta a tudo, sabe ouvir, responder e
agir” (defensor, 52a). Por outro lado, “os filhos se preocupam com a minha segurança, eu evito ficar próximo deles por questão de segurança” (defensor, 45a).
Um fato marcante é o empate técnico de 36,84%, das defensoras que sentiram que houve mudança na relação com os filhos e das que não sentiram tal
mudança. Supomos que, este empate, deva-se ao fato de que os cuidados em
relação aos filhos serem reservados à figura feminina. Outro dado a ser analisado
é a mudança na relação com os amigos: 65,38% dos defensores e 42,11% das
defensoras referiram que não houve mudanças na relação com os amigos. Todavia, novamente aparece um empate, pois 42,11% das mulheres apresentaram
alterações na relação com os amigos. E, ainda, os dados revelam que 63,16% das
defensoras e 55,77% dos defensores não têm atividades de lazer “nunca mais tirei
férias.” (defensor, 68a) ou “não tenho tempo para isso. Há mais de um ano não
vou à praia. ”(defensor, 51a).
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6. EXPECTATIVA COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, COMENTÁRIOS E/OU
SUGESTÕES E POSICIONAMENTO DOS/AS DDH’S ACERCA DA PROTEÇÃO.
Os/as defensores, apesar da ausência do Estado, da impunidade reinante,
do sentimento de desamparo institucional, acreditam ou querem acreditar na possibilidade de uma política pública voltada à proteção de militantes que lutam pelos
direitos humanos.
Tabela 6: Expectativa quanto ao programa, existência de comentários
e sugestões sobre o programa e aceitação de proteção policial dos/as
defensores/as de direitos humanos ameaçados/as de morte no Estado do
Pará, distribuídos por gênero.
Sexo

Masculino
Expectativa quanto
ao programa
Comentário
Aceita proteção
policial

Total Total
Parcial
Geral
% Masc. Feminino % Fem.

N

7

13,46

2

10,53

9

S

44

84,62

17

89,47

60

Não respondeu

1

1,92

0

0,00

1

N

17

32,69

10

52,63

26

S

35

67,31

9

47,37

34

N

4

7,69

5

26,32

9

S

42

80,77

14

73,68

55

Não respondeu

6

11,54

0

0,00

6

71

71
71

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A tabela 6 apresenta a expectativa quanto ao programa, os comentários e
sugestões feitos pelos/as defensores/as e a aceitação de proteção policial por
parte dos/as DDH’s ameaçados de morte. Verificou-se que, 84,62% dos defensores têm boas expectativas quanto ao programa; 67,31% teceram comentários
e sugestões e 80,77% aceitariam proteção policial. Quanto às DDH´s femininas,
89,47% têm boas expectativas quanto ao programa, 52,63% não deram sugestões ou fizeram comentários e 73,68% aceitariam proteção policial.
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Gráfico 6: Comparativo da expectativa quanto ao programa, existência
de comentário sobre o programa e aceitação de proteção policial dos/as
defensores/as de direitos humanos ameaçados/as de morte no Estado do
Pará, por gênero.

Fonte: entrevistas realizadas no período de maio de 2006 a dezembro de 2007

A boa expectativa demonstrada pelos DDH’s quanto ao programa pode
ser ilustrada pela fala destes quando dizem: “a proteção que o defensor quer é
o direito à segurança, que seja garantido a todos e não apenas aos defensores
de direitos humanos” (defensor, 40a); “parto do pressuposto que o programa é
para ajudar e espero que me dê mais coragem e segurança” (defensor, 46a);
“espero que o programa efetive a proteção do Estado ao trabalhador” (defensor,
27a). As mulheres apresentam maiores expectativas em relação ao programa
do que os homens. Todavia, 67,31% dos defensores teceram comentários, enquanto 52,63% das mulheres não fizeram comentários. Os DDH’s masculinos
teceram os seguintes comentários: “espero que pessoas que se encontrem em
situação de risco e ameaça aceitem a proteção e que o Estado possa conseguir
proteger a vida dessas pessoas, porque é muito difícil atuar na defesa dos direitos estando sozinho, porque senti na pele, e espero que sejamos ouvidos e
protegidos a tempo, porque o melhor herói é aquele que está vivo e não morto”
(defensor, 48a) ou, ainda “que os policiais tenham condições de trabalhar nos
municípios e tenham como se locomover”, (defensor, 55a). Este comentário feito pelo defensor e constatado pela equipe técnica, diz respeito às inadequadas
instalações policiais (militares e civis), em alguns municípios onde observamos
locais insalubres, sem água, sem luz, nem telefone, sem armamento adequado
e sem viatura para uma ação policial. A precariedade das condições de trabalho
desses servidores tem reflexo no tipo de proteção propostas ao/à defensor/a.
Vale ressaltar que não justifica as arbitrariedades cometidas por alguns servidores destas instituições.
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O comentário a seguir nos faz pensar no papel dos/as defensores/as de
diretos humanos:
A luta dos trabalhadores, independente de ser liderança é sempre para trazer beneficio para o município. É a partir da atuação
do defensor que há energia elétrica na área rural, crédito agrícola, estradas, e quase tudo que há nos municípios como saúde,
educação. A prefeitura só faz administrar as conquistas. Acontece que os fazendeiros não pensam dessa forma e acham que
os sindicalistas só se reúnem para debater sobre a ocupação de
terra (defensor, 52a).

Os dados coletados demonstram que 80,77% dos defensores e 73,68% das
defensoras aceitariam proteção policial. A maioria dos defensores aceita a proteção “com rondas e policiamento próximo de minha casa e no acampamento. Gostaria de saber quem eu deveria procurar em caso de ameaças ou de alguma situação mais emergente” (defensor, 45a). Alguns defensores cogitam a possibilidade
de uma ronda preventiva próxima às sua casa e da sede de suas entidades.
Nesse sentido, emerge um sentimento ambivalente, pois ao mesmo tempo
em que muitos policiais são identificados como aliados dos agressores, para alguns entrevistados, o fato de saber que tem a polícia por perto dá a sensação de
segurança.
No decorrer deste Relatório Diagnóstico Situacional podemos contatar que
a violência é:
um ato aniquilador, que se constituí numa experiência de excesso — de ódio destruidor, de votos de morte, de pancadas,
de indiferença. Situação na qual o outro é destruído por não poder existir de modo algum, que não se constitui em alteridade e
impera o princípio absoluto do Um. Neste conceito a autora se
refere ao sujeito que se vê absolutamente ameaçado, com risco
de esfacelamento e desmoronamento, que precisa apagar qualquer vestígio do outro que por algum motivo o ameace, o excite,
convoque-o, represente aspectos seus renegados que não quer
enfrentar”. (ISABEL KAHN, 2002, p. 77).

Todavia, a violência não silencia o defensor, ele não se submete à perda
da liberdade, apesar de gerar a sensação de insegurança, provocando temor e
medo. Os defensores/as têm uma capacidade muito grande de resiliência, termo
adaptado da física para caracterizar pessoas que apesar de viverem em situações
de grande risco, psicologicamente, conseguem se manter sãs.
A resiliência dos/as defensores/as se configura na capacidade de suportar
as agruras e situações adversas, como também de renúncia dos próprios sonhos
pessoais (renúncia de si mesmo), dos projetos particulares e até da família em
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prol do coletivo (o da reforma agrária e do estar na comunidade) e continuar acreditando nos ideais, nos sonhos que são escritos, muitas vezes, com sangue. Mas
a cada dia se constrói a esperança e por ela vale a pena lutar, pois se vive para
ser feliz e ver os outros felizes.
A maioria dos/as defensores/as da pesquisa estão marcados/as para morrer
e têm suas mortes anunciadas por vários meios de comunicação (rádio, jornais,
revistas, televisão e internet), mesmo assim, os/as defensores/as têm esperança
e acreditam que a vida é constituída de experiências alegres e tristes. Que vale a
pena viver — porque a “vida é um dom precioso”, “é preciosa por causa da família
e dos amigos. A vida é uma graça de Deus. De ajudar as pessoas a transformar
o mundo. Eu adoro a minha vida” Por isso é “bela”, “é boa”. Pois a vida é construída de capítulos e a cada dia construímos um e de capítulo em capítulo, cada um
escreve a sua historia. A história de vida desses defensores é a história de gente
que constrói o Brasil, com suor, lágrimas e muita esperança.
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Capítulo 6
Relato sobre a situação das pessoas
entrevistadas no período de maio de
2006 a dezembro de 2007
A seguir será feito breve resumo sobre os diversos relatos, bem como a
situação vivida por cada defensor/a entrevistado/a, divididos/as por cidade e/ou
região de atuação.

Município de Rondon do Pará
01. José Soares de Brito – Pres. do Sindicato dos Trabalhadores da
Agricultura Familiar Regional da BR 222 – SINTRAF
Este DDH atua no Município de Abel Figueiredo e região. Foi entrevistado em maio de 2006 no Município de Rondon do Pará. A equipe que o
entrevistou identificou situação de risco e ameaça envolvendo este defensor
e outros/as DDH’s que atuam em circunstâncias semelhantes. Através de
monitoramento realizado pela FETAGRI e pelo PEPDDH foi sendo constatado o agravamento da situação deste DDH, que precisou se afastar temporariamente de seu município e área de atuação. Em junho do corrente
ano esse defensor foi novamente entrevistado pela equipe do Programa e,
diante dos fatos apresentados, foi elaborado Termo de Declaração, que foi
encaminhado aos Comandos da PM e da PC de Marabá. Os ameaçadores
são latifundiários que atuam no município e região do Estado, alguns deles Já denunciados por violações contra outros/as DDH’s, inclusive sobre
o assassinato de Dezinho, sindicalista assassinado em 21 de novembro de
2000, a mando de um grupo de fazendeiros da região. Pela constatação da
situação de risco e ameaça de José Soares, foi sugerida pela equipe técnica a adoção de proteção policial para esse DDH, porém, até o presente
momento, não efetivada.
02. Maria Joel Dias da Costa (Joelma) – Pres. do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rondon do Pará
Esta DDH atua no Município de Rondon do Pará e região. Foi entrevistada em maio de 2006 no seu município de atuação. Defensora que é viúva do
sindicalista Dezinho. Após o assassinato de seu marido, Maria Joel assumiu
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a direção do Sindicato e também tem ficado em situação de risco e ameaça.
À época da entrevista já estava sob proteção policial, o que não impediu
a continuidade das ameaças, como veiculou a mídia local em meados do
corrente ano, quando a DDH foi procurada por um pistoleiro que solicitou da
defensora uma contraproposta para não assassiná-la, a pedido de fazendeiros da região. O pistoleiro foi preso em flagrante; Maria Joel continua sob
proteção policial. Os ameaçadores são latifundiários que atuam no município e região do Estado, alguns deles já denunciados por violações contra
outros/as DDH’s.
03. Zudemir dos Santos de Jesus (Nicinha) – Diretora do Sindicato
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rondon do Pará.
Esta DDH atua no Município de Rondon do Pará e à época da entrevista
ocupava o cargo de Diretora do STTR onde é sindicalizada desde 1996. A
defensora relatou que começou a receber ameaças desde 2003, as quais
foram intensificadas em 2004, após o assassinato do sindicalista Ribamar
Francisco dos Santos, à época tesoureiro do STTR. Segundo relato, em
2003 e 2004 as ameaças eram feitas de forma direta, através de telefonemas, sempre no horário compreendido entre meia noite e 2h horas; Nicinha
relatou, ainda, que desde o ano de 2005 até o momento da entrevista as
ameaças vêm sendo realizadas em lugares públicos onde pessoas de seu
conhecimento ouvem as ameaças e lhe transmitem fazendo alertas. No início de março de 2006 teve a grade da janela de seu quarto cortada, numa
tentativa de invasão de seu domicílio. Até então a DDH não havia registrado
boletim de ocorrência, principalmente pela dificuldade em apresentar testemunhas, só o fez após entrevista com equipe do PEPDDH e na presença da
representante da Corregedoria da Policia Civil, que faz parte da Equipe de
Abordagem. Pela constatação da situação de risco e ameaça foi sugerida
pela equipe técnica a adoção de proteção policial para essa DDH, o que até
o momento não foi efetivada.
04. Cordiolino José de Andrade (Zio) – Secretário do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rondon do Pará
Este DDH atua no Município de Rondon do Pará estando vinculado ao
STTR desde 1990. À época da entrevista compunha a diretoria do sindicato,
ocupando o cargo de secretário. O defensor relatou que as ameaças vêm
ocorrendo desde o assassinato do sindicalista Dezinho, que são constantes
e direcionadas à sua pessoa, sendo feitas em lugares públicos e através de
terceiros. Ocorre nesta situação, igualmente como a dos/as demais defensores/as, a dificuldade em apresentar testemunhas tendo em vista que as
pessoas que ouvem as ameaças e transmitem aos/às defensores/as pedem
para não serem identificadas. O defensor ainda não havia registrado nenhum B.O, sendo um dos motivos a dificuldade de apresentar testemunhas.
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Foi relatado que alguns representantes dos órgãos públicos têm parentesco
com os fazendeiros envolvidos em situações de grilagem e violação de direitos no Município, o que dificulta a denúncia e/ou o andamento do processo.
Citou como exemplo a apuração do assassinato do sindicalista Dezinho,
que ocorreu há mais de cinco anos e está ainda em fase de oitiva de testemunha. Também para este DDH foi solicitada a adoção de medida de proteção, que nunca foi viabilizada.

Município de Santarém
05. Raimundo Benedito da Silva Mota (Cupido) – Diretor da
Associação dos Remanescentes de Quilombos – Comunidade de
Tiningu
Este DDH atua em Santarém e foi entrevistado em junho de 2006. Ele
relatou à equipe do programa que em 2005 foi deixado um bilhete em frente
da casa de outro DDH, o Sr. Antônio Pinto, presidente do Quilombo de nome
Murumurutuba. As ameaças de morte, constantes no bilhete anônimo eram
extensivas também a Dileudo Guimarães, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas. Fez ocorrência e prestou depoimento na Polícia
Federal de Santarém. Sobre esses fatos, prestaram depoimentos na condição de suspeitos, os Srs. Delano, Bernaldo e dois filhos deste, que são fazendeiros da região. À época da entrevista foi sugerido pela equipe técnica,
que fossem feitas rondas policiais dentro da comunidade, onde mora e atua
o DDH entrevistado. Em março de 2007, através dos ofícios 070 e 036, da
Terra de Direitos e da SEDH, respectivamente, foi denunciado ao PEPDDH
que outro defensor do Município de Santarém, Aldo Santos, Presidente da
Assoc. Comunitária Quilombola Saracura foi vítima de ameaças e agressão
física, em decorrência de seu ativismo político. Não foi viabilizada a viagem
até o município do DDH e o mesmo não foi entrevistado pelo Programa.
06. Índio Odair José Borari (Dadá) – índio da Tribo Borari da Região
do Tapajós
O DDH atua na Região do Tapajós em Santarém e vem sendo ameaçado
desde 2002, quando era agente ambiental junto ao IBAMA. As ameaças
foram intensificadas e em abril de 2007 foi vítima de um atentado que o
deixou com seqüelas físicas. Devido à gravidade do fato e à necessidade
de uma ação imediata e não havendo tempo de articular o deslocamento da
equipe técnica até o município, somente o Coordenador Executivo do Programa entrevistou o defensor em questão. Em novembro desse mesmo ano
esse DDH foi novamente entrevistado por uma Defensora Pública da DP,
que está atuando no Programa e na ocasião, lhe foi relatado, dentre outras
coisas que, em decorrência das ameaças o DDH sente dores intensas na

177

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

coluna. Relatou também que as ameaças estão sendo extensivas também
aos seus familiares. Denúncias das ameaças foram reiteradas a vários órgãos do Poder Público que também acompanham a situação deste DDH
que é indígena e Cacique da Aldeia Novo Lugar. No mês de setembro/2007
foi viabilizada proteção policial para este DDH.
07. Maria Ivete Bastos dos Santos – Presidenta do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém.
A DDH atua no Município de Santarém e região e foi entrevistada em
junho de 2006 naquele município. Em retaliação à sua atuação na defesa
dos direitos à terra, ao meio ambiente, direitos trabalhistas, dentre outros,
vem sofrendo ameaças desde o ano de 2004. Algumas ameaças foram feitas diretamente à DDH. Em virtude de denúncias feitas pela defensora à
Polícia Federal, foram presos por 28 dias Chico Quincó e seu irmão. Após
a soltura dos mesmos a situação de risco em que vivia a DDH foi agravada,
sendo intensificadas também as ameaças dirigidas à sua pessoa, a demais
lideranças do sindicato e ao próprio STTR, enquanto organização. Embora
tenha sido solicitada proteção policial para essa DDH desde a ocasião da
entrevista, a proteção só foi efetivada em setembro de 2007.
08. José Boeing — Religioso Católico, Advogado e Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da OAB — Seção Santarém, integra
a Frente de Defesa da Amazônia e a Comissão de Justiça e Paz da
CNBB.
Este DDH atua no município de Santarém e na região do baixo Amazonas. Foi entrevistado em junho de 2006 no município de atuação. Em mês
anterior ao da entrevista houve ação do Greenpeace no município e o DDH,
juntamente com outros/as ativistas que defendem os direitos ambientais,
participou de passeata nas ruas da cidade. As ações do Greenpeace deram
visibilidade nacional à questão do plantio desordenado de soja na região,
bem como o funcionamento irregular do porto da Cargil, que escoa a soja
para exportação. Foi gerado embargo ao funcionamento do posto e, em retaliação, plantadores de soja, com o consentimento de algumas autoridades
locais, realizaram uma grande manifestação contra os DDH’s do município,
os quais foram considerados como contrários ao desenvolvimento. Foram
publicadas em uma página de ORKUT, ameaças com o seguinte teor: “Se
encontrar alguém com a camisa do Greenpeace bata, bata, bata até matar.
Assim eles vão saber de quem é a Amazônia. Matem Pe. Edilberto Sena e
Pe. Boeing para o bem de Santarém”. A Proteção a este DDH foi viabilizada
antes da entrevista da equipe do Programa.
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09. Edilberto Francisco Moura Sena – Religioso Católico,
Comunicador Social na Rádio Católica Rural de Santarém, atua em
Pastorais Sociais da Igreja Católica e integra a Frente de Defesa da
Amazônia e a Comissão de Justiça e Paz da CNBB
Este DDH atua no Município de Santarém e região. Foi entrevistado em
junho de 2006 no seu município de atuação. A Situação deste DDH é semelhante a do DDH José Boeing, inclusive as ameaças feitas ao defensor José
Boeing foram extensivas a este DDH. A proteção ao defensor em questão
também foi viabilizada antes da entrevista da Equipe do Programa.
10. Enoy Moura Sena – Educadora Popular do Centro de Apoio a
Projetos de Ação Comunitária – CEAPAC.
Esta defensora participa da Frente de Defesa da Amazônia e atua no
município de Santarém. Foi entrevistada em Santarém em junho de 2007.
Na época da entrevista ocupava o cargo de educadora Popular. É ativista
da Frente de defesa da Amazônia. Não foi ameaçada, mas teme pelo irmão,
padre Edilberto Sena, que recebeu ameaças através da internet. A situação
de risco se configura pelo acirramento da tensão entre sojeiros, madeireiros
e grileiros de um lado e ambientalistas e sindicalistas de outro. A defensora
junto com outras pessoas é vítima de difamação e injúrias por parte daqueles que se opõem à sua atuação, ou seja, de sojeiros, grileiros e madeireiros
do município, cujas ações vêm provocando danos ambientais. Esta realidade tem se agravado pela ampliação da fronteira agrícola da soja, sendo
um dos principais motivos do aumento das tensões sociais em Santarém e
arredores.
11. Valdeci dos Santos Gomes (moço) – Presidente da Associação
Inter-comunitária de Trabalhadores e Trabalhadoras Agrícolas do Rio
Curuá-Una e Curuatinga – AICOTTACC.
O defensor, que atualmente ocupa o cargo de Presidente da AICOTTACC,
relata que em 1999 denunciou ao Ministério Público Federal a extração ilegal de madeira pelas madeireiras na região (MADEVI e outras madeireiras)
e a venda de terras nos assentamentos pelos grileiros. Foi abordado na
estrada por três funcionários das madeireiras por ele denunciadas. Estes se
encontravam armados e disseram ao defensor que parasse com as denúncias e não se metesse na vida deles, sob pena de ser morto. As ameaças
de morte eram dirigidas ao defensor, aos seus familiares e aos seus companheiros de Sindicatos.
Em 2005 as ameaças se intensificaram quando o entrevistado assumiu
a presidência da Associação e continuou a fazer denúncias quanto às irregularidades de outras madeireiras como a PENA FLORESTAL, ALECRIM,
MARAJOARÁ, RANCHO DA CABOCLA E FOGAS. Neste mesmo ano o en-
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trevistado estava na comunidade de Barreirinha, em uma assembléia da
associação, quando foi abordado por dois homens. Um se identificou como
funcionário da prefeitura de Prainha e representante das madeireiras da
região e propôs parceria entre a Associação e madeireiros, na qual estes
providenciariam escola, estrada e o microssistema para o abastecimento
de água, em troca do silêncio da associação e do entrevistado. Ofereceram
ainda uma comissão em dinheiro para o DDH. Diante da recusa do entrevistado, o indivíduo que o abordou disse para o defensor que “bater de frente
com os madeireiros era levar chumbo”. A partir de então continuou a receber
ameaças de morte, por meio de recados vindos de terceiros. O DDH passou
também a sofrer pressão e ameaças de pessoas que estavam sendo assediados pelos madeireiros, denunciou os fatos ao Ministério Público Federal
– MPF, que por sua vez, pediu provas concretas da madeira ilegal. O entrevistado junto com o perito Maurício Torres do MPF, ao adentrarem na área
dos assentamentos foram interceptados por funcionários da madeireira que
se encontravam em um caminhão obrigando-os a entrar na cabine, permanecendo lá por três horas. Os funcionários da madeireira perguntavam se o
defensor não tinha medo de morrer como a Doroty. Quando o DDH foi solto
passou a ser perseguido por carros e motos que rondavam o assentamento,
e ainda por lanchas e voadeiras quando vinha à Belém. Um desconhecido
ligado a uma madeireira de Belém passou a andar com um pistoleiro com
o intuito de ter informações sobre o entrevistado. A irmã de Valdeci também
está recebendo ameaças de fazendeiros da região.

Município de Prainha
12. Manoel da Costa Ferreira (Badé) – Vereador, Presidente da
Câmara Municipal de Prainha, membro da Reserva Extrativista de
Prainha.
Este DDH atua no Município de Prainha e região e foi entrevistado em
junho de 2006, ocasião em que foi constatada a existência de situação de
risco, caracterizada em função da ação constante de grileiros e madeireiros,
com o apoio de grupos armados, que têm ameaçado e expulsado vários
trabalhadores da região. Essa situação tem sido repetidamente denunciada
pelo defensor e por seu filho, que é presidente do STR de Prainha. O DDH
já registrou várias denúncias em órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do âmbito estadual e nacional. Devido à situação de risco e
ameaça que este defensor se encontra(va) a equipe sugeriu a adoção de
proteção policial para o defensor, mas até o momento não foi efetivada.
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Município de Belterra
13. Aluísio Patrocínio de Souza – Presidente do STR
DDH que atua no município de Belterra e foi entrevistado em Santarém
em junho de 2006. Nunca recebeu nenhum tipo de ameaça, mas encontrase em situação de risco pelo trabalho que desenvolve, principalmente na
busca de áreas na região para implantação da reforma agrária. O trabalho
do STR encontra a resistência de fazendeiros e grileiros que moram em
Santarém e em Belterra. Em face de sua atuação, o STR tem sido alvo de
diversas ações judiciais de reintegração de posse, sem que tenha participado ou incentivado nenhuma ocupação. Foi sugerida proteção leve ao DDH,
mas não foi viabilizada até o momento.

Município de Juruti
14. Fátima de Souza Paiva — Advogada, religiosa da Congregação
Franciscana de Maristela em Juruti.
Esta DDH atua no município de Juruti e foi entrevistada no município de
Santarém em junho de 2006. Sua atuação se dá em defesa do meio ambiente e por assumir posição contrária à construção de uma usina hidrelétrica na
região, vem sendo ameaçada pelo ex-prefeito de Juriti e pela ALCOA indiretamente. Devido à situação de risco e ameaça foi sugerida pela equipe do
Programa a adoção de proteção leve para essa DDH e sua Congregação.
No entanto até o momento não foi efetivada.

Município de Oriximiná
15. Antônio Rodrigues Maia – Associado ao STR de Oriximiná.
Este cidadão é trabalhador rural, e foi ameaçado em fevereiro de 2006
por razões que não se referem à defesa dos Direitos Humanos, portanto
não preenchendo os critérios que classificam um/a DDH. Na ocasião da
entrevista, segundo relato, estava sob situação de risco e ameaça e foi devidamente orientado pelo advogado da equipe técnica na busca de solução
de seu conflito, que era de natureza trabalhista.

Município de Tucuruí
16. Euclides Ferreira Lima – Pres. da Assoc. Projeto de
Assentamento Reunida.
Este DDH atua no município de Tucuruí e foi entrevistado em agosto de
2006 no município de sua atuação e na ocasião relatou que sofreu um aten-
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tado contra a sua vida em 1994, comandado por um delegado da Polícia
Civil. A partir de então tem vivido em situação constante de risco e ameaça
tendo sido inclusive, procurado por pistoleiros na área de ocupação. Ainda
na ocasião da entrevista, afirmou que tem havido rondas de motos e carros
com pessoas desconhecidas em volta de sua propriedade, em várias ocasiões, segundo relatos de seus vizinhos. Em função da situação de risco, esse
defensor, bem como o Dezinho e Dema (Ademir Alfeu Federici, assassinado
em 30/08/2001), foram afastados temporariamente de sua área de atuação
pela FETAGRI, porém mesmo isolados não se sentiam seguros e retornaram aos seus municípios. Euclides nunca registrou ocorrência policial por
não acreditar que a polícia fosse fazer alguma coisa, pois outros casos semelhantes ficaram sem solução. Foi sugerida pela equipe técnica a adoção
de medidas protetivas para esse DDH, porém nunca foram efetivadas.
17. Raimundo Nonato Carmo Silva (Raimundinho) – Secretário do STR
Este DDH atua no município de Tucuruí, onde foi entrevistado. Na ocasião
informou que as ameaças tiveram início em sua vida após ter participado de
uma audiência com o Ouvidor Agrário Nacional no ano de 2002, em função
da disputa de uma área conhecida como Rio Gelado. Em período próximo
ao mês da entrevista foi avisado por posseiros, que os supostos proprietários da fazenda Umuarama, têm afirmado, juntamente com os pistoleiros
que os acompanham, que o DDH em questão e Euclides, acima referido,
iriam pagar pelo apoio que têm dado às famílias que residem naquela área.
Esse DDH foi vítima de emboscada em 1994 que, segundo o mesmo, foi
tramada por parte da Polícia Civil e atingiu a outros DDH’s, dentre os quais
Euclides, com saldo de vários trabalhadores feridos e presos. O defensor
relatou que o seu filho, na época com apenas 06 (seis) anos de idade, foi
preso junto com alguns DDH’s por catorze horas, em uma cela com pessoas
adultas, sem que lhe fosse dado sequer um copo d’água. Ele fez denúncias
e esse fato foi veiculado na mídia local, estadual, nacional e internacional;
“e mesmo assim nada foi feito”, “absolutamente nada”. No dia 14/07/06 os
agressores compareceram ao assentamento da Umuarama acompanhados
de dois policiais civis, de nomes desconhecidos, alegando que na área havia
pessoas armadas. Os policiais entraram nas casas humilhando as famílias e
prenderam três pessoas, dentre elas, um adolescente de 14 (catorze) anos.
Todos, inclusive o adolescente, foram algemados e levados para a delegacia de Tucuruí, no carro de propriedade particular da pretensa proprietária
da área. No mesmo dia os trabalhadores e o menor foram soltos. Essa ação
foi feita a mando de um delegado de polícia chamado de Eliézer. O DDH
já esteve sob proteção por 03 (três) vezes, sendo que o período maior foi
de 06 (seis) meses. Esteve afastado por um tempo e sua família ficou sob
proteção. Porém, em sua opinião, a proteção representa um ônus financeiro
adicional para ele, que não tem como custear os gastos com os agentes
responsáveis, além da invasão de privacidade ser muito incômoda.

182

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

18. João Evangelista Lima (Joãozinho) – Ex-presidente do STR de
Tucuruí
Trata-se de um ex-DDH, que atuava no município de Tucuruí e começou
a ser ameaçado no ano de 2000, quando aconteceram algumas ocupações
nesse município. Seu nome figurou na lista de marcados para morrer, juntamente com os nomes de Euclides, Raimundinho, Ismael e outro DDH,
conhecido por “Pelego”, também entrevistado pela equipe técnica desse
Programa. Apesar das ameaças, não fez ocorrência policial por não confiar
na polícia local, mas denunciou publicamente, via FETAGRI. Informou ainda que recentemente trabalhadores foram presos na Fazenda Umuarama,
pelo fato dos proprietários quererem tirar arbitrariamente os trabalhadores
da área. Destacou ainda que a maioria das áreas que originaram conflitos
em Tucuruí já foi legalizada como assentamento, exceto a Fazenda Umuarama, que continua figurando como palco e causa de conflitos entre grileiros
e trabalhadores rurais.

Município de Novo Repartimento
19. Antônio Diniz de Souza (Pelego) – Presidente do STR de Novo
Repartimento
Este DDH atua no Mun icípio de Novo Repartimento e ao ser entrevistado
relatou que em 18/01/94, foi vítima de um atentado junto com o DDH Euclides e outras pessoas, quando foi participar de uma reunião no PA Sagitário.
Referiu que os agressores faziam parte de um grupo de policiais civis e de
pistoleiros comandados pelo delegado Sérgio Máximo. O entrevistado relatou que, juntamente com outros trabalhadores, fugiu em direção à mata e se
escondeu, mas que alguns, não conseguindo fugir foram presos, dentre eles
uma criança de 06 (seis) anos, filho do DDH Raimundo. Essas prisões quase geraram um impasse entre os Comandos da Policia Civil dos municípios
de Novo Repartimento e de Pacajá, pois houve invasão de divisas no ato da
prisão. Na época o defensor acusou diretamente o delegado Sérgio Máximo
pelas agressões e pelo atentado, e pediu que os companheiros fossem liberados. Após a liberação dos companheiros, os trabalhadores foram intimados a depor. Embora não tenha sido preso, o defensor foi obrigado a depor
como forma de intimidação. O DDH relatou, ainda, que sua filha adolescente
que sofria de epilepsia, na época com 14 (catorze) anos de idade, ao saber
que o pai estava em uma delegacia e já bastante fragilizada por toda a situação de ameaça e risco que envolvia, não só o seu pai, mas também a toda
a sua família, teve uma crise epilética quando se banhava num rio próximo
de sua casa e morreu afogada. Ao longo da entrevista o DDH não relatou
novas ameaças ou violações contra seus direitos, mas ressaltou que o clima em que vive, juntamente com sua família e outros/as moradores/as da
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localidade é de total insegurança, principalmente em virtude da presença de
pistoleiros na região. Em decorrência dessa situação foi solicitada proteção
leve, ou seja, escolta policial nos deslocamentos às áreas e rondas policiais
nas proximidades da residência e local de trabalho e/ou local de atuação do
DDH. Esses procedimentos nunca foram viabilizados.

Município de Tailândia
20. Maria Concita de Almeida Silva (Concita) Presidente da
Associação Nova Reforma Agricultura Familiar
Esta DDH atua no município de Tailândia. Foi entrevistada em 24 de outubro de 2006, portanto dois meses após as ações de abordagem realizadas
nesse município porque, na ocasião de realização das ações, foi informado
à equipe que a situação dessa defensora já havia sido solucionada quando,
no entanto, transcorridos 02 (dois) meses chegou ao PEPDDH relato sobre
situação de ameaça e risco envolvendo a defensora e a mesma foi entrevistada em Belém, na sala do Programa. Em sua entrevista relatou que começou a receber ameaças através de terceiros e que essas teriam partido de
um fazendeiro que também é Vereador. Relatou ainda que soube, através
de terceiros, que esse vereador teria afirmado que ele iria botar pistoleiros
na área para “botar todo mundo pra fora”. A DDH foi procurar esse cidadão
para pedir satisfações sobre o boato, quando ouviu do mesmo que, ela (a
DDH) teria que sair da área de qualquer jeito. A referida área, segundo o
vereador, está sendo disputada por pretensos herdeiros. Ao longo da conversa o Vereador disse à DDH que se ela e os/as demais trabalhadores/as
que estão na área quisessem sair por bem ele ajudaria, mas que se não
saíssem ela teria problemas, pois ele tinha um documento contra ela e que
ela não sabia com quem eles estavam mexendo. Ainda na ocasião o vereador informou à DDH que seria feita uma reunião onde participariam a polícia, o prefeito, o presidente do STR para discutirem a saída da DDH e dos
demais trabalhadores/as da área. De fato ocorreu essa reunião em 07 de
setembro de 2006, com a presença de representantes do STR, do vereador
e do prefeito, que nesta ocasião ofendeu bastante a defensora, chamando-a
inclusive de “patifa e de vadia”. Em virtude das ofensas saiu da casa do prefeito e tentou fazer ocorrência contra o mesmo, mas não conseguiu porque
o delegado não aceitou fazer ocorrência policial. Essa DDH referiu que no
dia 20 de outubro uma caminhonete cheia de pistoleiros armados (segundo
o que ouviu, tinham Armas tipo 380, espingardas calibre 20 e revólveres) foram até a área ameaçar os ocupantes afirmando (os pistoleiros) que tinham
ido levar um recado do vereador e que em três dias os ocupantes tinham
que deixar a área senão eles, não iriam se responsabilizar pelo que poderia
acontecer. Estes homens avisaram que os fazendeiros estavam se juntando
para tirar todos os ocupantes das áreas depois das eleições. A DDH afirmou
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ainda que sua cabeça está a prêmio não sabendo ao certo de quanto seria
a promessa a quem a eliminasse. A situação desta DDH agravou-se após
a realização de uma audiência pública, quando a mesma ao se posicionar, ficou ainda mais exposta diante de autoridades que não apóiam seu
trabalho e dos fazendeiros e grileiros que têm interesses contrariados aos
da atuação da DDH. Por conta desse agravamento, durante todo o mês de
novembro esta defensora, juntamente com Maria Antônia Pereira Pires (Tailândia) e José Soares de Brito (Abel Figueiredo), permaneceu em Belém,
aguardando adoção de medida efetiva de proteção, por parte do PEPDDH.
Como tal medida não ocorreu, os mesmos retornaram de ônibus, para os
seus municípios, embora tenham assinado Termo de Adesão ao programa e
devessem estar sob proteção policial.
21. José Valdir Hoss – Presidente do STTR de Tailândia
Esse DDH é trabalhador rural, atua no município de Tailândia e Alto Moju
e está em seu segundo mandato na presidência desse sindicato. Ao ser
entrevistado afirmou que, embora não tenham (ele e o sindicato) nenhum
envolvimento com o processo de ocupação de terras na região, os supostos
donos da Fazenda Terra Norte os têm responsabilizado pelas ocupações.
Fato que o deixa bastante preocupado, pois é pública e notória, a existência de pistoleiros transitando na cidade, e que há indícios de que estes são
responsáveis pelo assassinato de um lavrador, conhecido por “Tonhão”. Na
ocasião da entrevista o DDH referiu ainda a um conflito interno ao sindicato,
envolvendo uma trabalhadora rural, também defensora dos direitos humanos, atribuindo a esta a responsabilidade por uma ameaça sofrida em 2004.
Registrou Boletim de Ocorrência, as partes foram chamadas, sem abertura
de processo. Devido à situação de risco instalada na região, foi sugerida
adoção de medida de proteção para este defensor, que até o momento não
foi efetivada.
22. Maria Antônia Pereira Pires (Toinha)
Esta DDH é trabalhadora rural e atua no município em que foi entrevistada. É presidenta do SINTRAF (Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar) e acompanha uma área rural que está sendo atualmente regularizada pelo INCRA, acampamento “Nova Esperança” ou “Chumbo Grosso”,
onde também ocupa o cargo de presidenta da associação local. No ato da
entrevista informou já ter sofrido duas tentativas de assassinato, fora agressões e ameaças verbais. Atribui as ameaças e tentativas de homicídio a seu
trabalho como presidenta da Associação da Ocupação Nova Esperança, e à
sua atuação ao ajudar os trabalhadores na luta pelo direito à terra.
A defensora registrou boletim de ocorrência sobre os fatos e enviou carta
denúncia à Ouvidoria Agrária Nacional. Prestou depoimento ao Coronel Gilmar Jardim de Melo da Polícia Militar em 07/07/06, cujo conteúdo ratificou à
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equipe que a entrevistou. Diante do agravamento da situação desta DDH, o
Ouvidor Agrário Nacional – Dr. Gercino Filho, fez várias intervenções junto
ao PEPDDH e às autoridades locais, tendo sido viabilizada proteção esporádica para a defensora. Embora o programa tenha como princípio, garantir
às/aos defensores/as a continuidade do trabalho em suas áreas de atuação,
esta DDH, juntamente com Maria Concita e José Soares de Brito, precisou
se afastar de seu município por mais de trinta dias, ficando em Belém na
expectativa de que haveria alguma solução mais efetiva por parte do poder
público. Fato não concretizado, a defensora e os demais supracitados retornaram ao seu município em “ônibus de carreira”, por sua própria conta e
risco, muito embora, em conformidade com Termo de Adesão ao Programa,
assinado em 21 de outubro de 2006, devessem estar sob proteção policial.
23. Francisco Rodrigues do Rosário (Chicão)
Trata-se de um trabalhador rural, que não tem atuação na área dos direitos humanos e não é filiado ao STTR. Ele testemunhou o assassinato do
trabalhador rural conhecido como Tonhão, já referido acima. O Sr. Francisco
prestou depoimento na Corregedoria de Belém, sobre o fato que presenciou
e teme que alguma retaliação seja feita contra ele ou contra alguém de sua
família, prática comum na região, a qual foi descrita pelo entrevistado como
de “terror”. Foi devidamente orientado sobre procedimentos jurídicos a serem adotados. O programa oficiou a situação deste trabalhador à SDDH,
que coordena o PROVITA, pedindo que fossem adotadas as providências
devidas.

Município de Moju
24. Raimundo Nonato Silva (Sinato) – Coordenador de um grupo de
Trabalhadores Sem-Terra
Este DDH atuava em Moju e região e, pela proximidade da área de atuação com Tailândia, foi entrevistado naquele município. Era uma liderança
nova, com menos de um ano de atuação. É impossível relatar a história
deste DDH sem comoção, pois o mesmo foi assassinado quinze dias após
ser entrevistado pela equipe do programa. Na ocasião da entrevista o DDH
relatou que no dia 02 de abril do ano de 2006, aproximadamente 30 (trinta)
pessoas ocuparam uma área chamada Renascer, situada na Fazenda Terra
Norte, Município de Moju. No início da ocupação, a Polícia Civil, representada pelo ex-delegado Eliézer, sobre o qual pairava suspeita de envolvimento
com trabalho escravo, acompanhava os pistoleiros até a área para reprimir
pessoas que já moravam próximas à área ocupada. Sinato contou que cerca
de 800 (oitocentas) famílias, que ali residem, estavam vivendo em situação
de extrema dificuldade e pobreza, tendo que buscar seus alimentos a cada
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dia. O DDH relatou que as ações repressoras foram feitas pela suspeita de
que os/as moradores/as do Projeto de Assentamento Vale do Moju, situado
em área adjacente, estavam apoiando os/as trabalhadores/as que estavam
ocupando a área Renascer. Nos primeiros dias a atuação era só de pistoleiros, mas após, o delegado acima referido comparecia no local e segurava
armas de forma ameaçadora, enquanto os pistoleiros disparavam as suas.
Segundo o defensor, foi um período de grande violência em que as pessoas ficaram aterrorizadas. Nesses dias de terror as crianças ficaram impedidas de comparecer à escola. Muitos/as moradores/as têm seqüelas desse
período de grande violência, no qual se estima que 160 pessoas teriam sido
torturadas.
Alguns/mas trabalhadores/as ficaram com marcas destas agressões e
outros/as tiveram seus olhos atingidos intencionalmente por spray de pimenta. Após a agressão muitos/as trabalhadores/as foram fotografados/as
pelo fazendeiro de nome Dario, suposto proprietário da fazenda Terra Norte,
onde está situada a área. Foi relatado que um trabalhador foi assassinado
no dia 01 de maio de 2005, dentro da área Renascer, pelos pistoleiros Léo,
Nego Capixaba e Imperatriz. Este trabalhador chamava-se Tonhão e deixou
esposa e uma filha. O DDH fez denúncias no Jornal “O Liberal” e na Corregedoria da Polícia Militar em Belém. Apesar de toda violência os/as trabalhadores/as ocupantes da área ainda não desistiram. Quanto às ameaças
dirigidas à sua pessoa, o DDH tomava conhecimento das mesmas através
de terceiros, que afirmam ouvir dos pistoleiros citados que ele seria morto.
Segundo os relatos que lhe chegavam, os mesmos afirmam que: “se o Dario
perder a fazenda, o Sinato perde a vida”. O DDH relatou que no mês de julho
de 2006 recebeu em sua casa um suposto trabalhador, que queria fazer um
cadastro para obtenção de um lote. No entanto, constatou posteriormente
que se tratava de um pistoleiro. Dia 19/07/2006 foi a última data em que foi
ameaçado/intimidado quando 02 (dois) pistoleiros rodearam a sua casa. O
DDH soube que os pistoleiros disseram que, se não o encontrassem, jogariam uma bomba na casa dele. Sinato não registrou ocorrência por ter medo
da polícia. Relatou ainda que o vice-coordenador da ocupação, apelidado
de Neném e outras sete pessoas foram surpreendidos por tiros que foram
disparados de dentro da mata contra o grupo que se dirigia à área Renascer. Esse grupo não registrou ocorrência também por temer e não confiar
na polícia.
Sinato que tinha como sonho criar seu filhinho de oito anos, ter um pedaço de terra para plantar e viver em paz, foi brutalmente assassinado dentro
da área Renascer no dia 26 de agosto de 2006. Oficialmente foi veiculado
que a sua morte deveu-se a uma briga de posseiros e que o DDH antes de
morrer atirou em um trabalhador rural. No entanto, há outra versão sobre o
assassinato, pois testemunhas afirmam que o assassinato foi encomendado
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e patrocinado por latifundiários do município e que homens armados foram
conduzidos para dentro da área em veículo da Prefeitura Municipal. Sinato
também não chegou a receber nenhum tipo de proteção policial, embora
tenha sido sugerida pela equipe que o entrevistou.
25. Manoel Araújo Cesário (Preto) – Tesoureiro da Associação
dos Trabalhadores e Produtores Rurais do Assentamento Bom
Sossego
Ao entrevistar este trabalhador rural, a equipe constatou que se trata de
um DDH. O mesmo atua no município de Moju e vem, desde 2004, empenhando esforços para legalizar junto ao INCRA uma área denominada
de Bom Sossego. No ato da entrevista o defensor informou que pretensos
proprietários de uma área, na qual está situada a Bom Sossego, têm parentesco com a delegada da Policia Civil, Nazaré do Socorro Cardoso que
trabalhava no referido município e era bastante hostil à pessoa do DDH,
inclusive utilizando-se do aparato policial para intimidar trabalhadores e trabalhadoras rurais da área. Foi relatado ainda que um primo dessa mesma
delegada fazia denúncias infundadas contra o defensor e outros trabalhadores da área, e por várias vezes ela enviava policiais e viaturas para intimidar
os trabalhadores. Eles (delegada Nazaré e o seu primo Joel) fizeram isso
por aproximadamente 03 (três) vezes. Além do manuseio de metralhadoras
de forma ostensiva, sacavam as armas, ameaçavam a todos e chamavam
nomes de baixo calão na frente inclusive das crianças. Ao questionar os procedimentos na delegacia. A delegada perguntou ao defensor: “o que você
queria que eu fizesse? Que eu enviasse os meus policiais com um terço na
mão?” O defensor fez reclamação na Corregedoria de Polícia Civil e uma
semana depois, ela foi transferida para outro município. No entanto, por
tratar-se de município de uma mesma jurisdição, mesmo à distância, essa
delegada continuou respondendo pela delegacia do município onde mora o
DDH. O falso denunciante, segundo o defensor, é filho do suposto dono das
terras, onde está situado o Acampamento Bom Sossego.
O DDH relata que dois elementos, Fausto e Joel, invadiram sua casa e
chamaram palavrões. Eles pediram para o defensor convencer um outro
trabalhador a retirar-se de sua casa. O elemento chamado Fausto disse ao
defensor que não brincasse com ele, porque não o conhecia, (...) que ele
iria comer formiga, e que estas formigas iriam comer a boca dele, porque ele
fala muito (...). O defensor tentou registrar BO no dia em que recebeu ameaça direta em sua casa pelos elementos Fausto e Joel, porém ao chegar à
delegacia foi informado pelo escrivão de que a delegada não estava e que
não havia computador para redigir o BO. No dia seguinte o DDH retornou à
delegacia e exigiu que o BO fosse feito. Diante disso, o escrivão registrou
à mão o boletim e a intimação. Alegando não haver ninguém para entregar
disse que o próprio DDH fizesse isso. Ele fez, mas como um dos ameaçado-
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res morava em outro município a intimação só foi feita 02 (dois) dias depois.
Houve audiência na tentativa de resolução do conflito e o defensor passou
de vítima a réu. A delegada fez acusações ao defensor de ser invasor de terras e disse que se ele não atendesse à solicitação (convencer o trabalhador
a desmanchar a casa) no prazo máximo de 03 (três) dias, ela mesma iria
tirá-lo do acampamento. No dia 22 de janeiro de 2007, o DDH compareceu
na sede do PEPDDH para reiterar a denúncia feita ao programa em agosto/2006. Juntamente com esse defensor vieram mais duas pessoas, trabalhadoras rurais e moradoras na Comunidade Bom Sossego, quais sejam:
Otaviano Correia Fandim, associado da referida Associação e Rosa Maria
de Souza e Souza, presidenta dessa Associação, os quais também denunciaram situação de ameaças e violação de direitos sofridas por eles próprios
e por outros/as trabalhadores/as rurais em dezembro/2006 e janeiro/2007.
Segundo o DDH após a legalização da Associação em dezembro/2006 houve um recrudescimento por parte dos ameaçadores. O DDH tentou registrar
ocorrência, mas o impasse na delegacia em Moju continua e os servidores
de lá se recusam a fazer os boletins. Sendo assim, o defensor deslocou-se
até Belém, onde registrou ocorrência na Delegacia de Interior. Foi sugerida
pela equipe a adoção de medida de proteção a esse defensor, bem como
medida para oficiar aos órgãos competentes as situações relatadas pelo
mesmo na ocasião dessa segunda entrevista. Sugestões não viabilizadas.
26. Manoel Marques Rodrigues (Porrudo)
Este cidadão é trabalhador rural e sócio da Associação de Trabalhadores
e Produtores Rurais do Assentamento Bom Sossego e não se enquadra nos
requisitos para a classificação de um DDH. Na ocasião da entrevista relatou
um episódio em que dois homens entraram na casa do DDH Manoel Cesário
(Preto) para coagi-lo a convencer o entrevistado a derrubar sua casa para
dar lugar à pastagem para o gado dos agressores. Relatou ainda ter recebido ameaças diretas em função da ocupação de um lote na Área Bom Sossego e teve seus materiais de construção, nas palavras desse trabalhador
“comprados com grande economia e dificuldades”, totalmente destruídos
pelos dois elementos que já o havia ameaçado.
27. Rosa Maria de Souza – Presidenta da Associação dos
Trabalhadores e Produtores Rurais do Assentamento Bom Sossego
Trata-se de uma defensora que, como mencionado acima é presidenta da Associação dos Trabalhadores e Produtores Rurais do Assentamento
Bom Sossego, legalizada em dezembro de 2006. Compareceu à sala do
PEPDDH no dia 22/01/2007, na companhia do DDH Manoel Cesário e de
um trabalhador rural, cujo relato será descrito abaixo. Essa DDH até aquela
	 Embora lideranças e moradores da área a considerem como assentamento, não há ainda nenhuma definição oficial a esse
respeito.

189

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

ocasião, não havia recebido nenhuma ameaça direta, mas sentiu-se intimidada ao saber que um dos elementos que vem ameaçando o defensor
Manoel Cesário e intimidando trabalhadores e trabalhadoras da Área Bom
Sossego, comentou que estava muito aborrecido também com a presidenta
da Associação, pois ela, tanto quanto o DDH, além de não permitir que ele
cercasse a área para colocar gado, ainda estavam influenciando os trabalhadores rurais da comunidade. Além da questão da cerca, outro fator mencionado como motivo para a irritação dos pretensos proprietários da área e
de seus cúmplices foi uma ação de Manutenção de Posse, impetrada pela
associação. Embora não tenha sido ameaçada, encontra-se em situação de
risco em função de seu ativismo político. Por isso, a situação foi comunicada
ao Programa para adoção das providências cabíveis, não concretizadas.
28. Otaviano de Oliveira Fandim – Presidenta da Associação dos
Trabalhadores e Produtores Rurais do Assentamento Bom Sossego
Este cidadão é trabalhador rural, sócio da Associação de Trabalhadores e
Produtores Rurais do Assentamento Bom Sossego e do STR de Mojú. Não
se enquadra nos requisitos para a classificação de um DDH, mas foi entrevistado em 22/01/2007, ocasião em que relatou um episódio de que todos
os meses desloca-se até Belém para fazer tratamento de sua saúde e que,
em dezembro/2006, ao retornar a Mojú constatou que certo elemento havia
cercado o terreno de um vizinho seu e que a cerca chegaria até o terreno do
declarante. A cerca foi feita apesar dos protestos. No dia 12/01/07 acidentalmente, ao fazer queimada numa pequena área para cultivar caju, atingiu
parte da cerca e, no momento em que tentava controlar o fogo, foi surpreendido por um dos elementos que ameaça o DDH Manoel Cesário e outros
trabalhadores e trabalhadoras. Após receber vários golpes com um pedaço
de galho seco, teve o braço quebrado. Este, embora tivesse um terçado nas
mãos, não quis revidar aos ataques e somente se defendeu. Ambos lutaram
pela extensão de quase 100 metros, o que foi testemunhado pelo filho e nora
do agressor. O declarante supõe que as agressões foram feitas motivadas
por pagamento. Durante o espancamento foi dito pelo elemento responsável
que ele, o declarante, estava sendo espancado porque estava incentivando
a Rosa, Presidenta da Associação e o Manoel Macedo, morador da área a
resistir à construção da cerca. O declarante informou que mora no terreno
há aproximadamente cinco anos e que já beneficiou a área com o plantio de
cacau, caju, abacate, dentre outras frutas. Esse trabalhador rural foi devidamente orientado no ato da entrevista sobre como proceder e, embora não
seja classificado como um DDH teve seu nome incluído em lista de pessoas
que, em função da luta pela posse da terra, se encontram em situação de
risco e ameaça e, como todo e qualquer cidadão precisa ter garantida sua
integridade física.
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Município de Anapu
29. Francisco de Assis dos Santos Souza (Chiquinho do PT)
Trata-se de um ex-DDH que, em função das ameaças e dos reveses que
acontecem na vida de um defensor, decidiu abandonar o ativismo político
e dedicar-se à família. Relatou que quando atuava como defensor de DH
começou a receber ameaças a partir de fevereiro/2005, as quais eram feitas
por telefone e/ou bilhetes com o seguinte conteúdo, textuais: “A Doroty foi
e você será o próximo”. Além das ameaças o entrevistado relatou ter sido
vítima de denunciação caluniosa, abuso de autoridade, calúnia e difamação,
tendo sido inclusive acusado de ter participado do assassinato da missionária naturalizada brasileira, Doroty Stang. Foi instaurado um processo que
após algum tempo foi arquivado, pois ficou comprovado que a denúncia não
tinha fundamento. Na opinião do defensor essas acusações eram utilizadas
como estratégia dos envolvidos para confundir as investigações e como estratégia de criminalização. Na ocasião da entrevista o declarante afirmou
não sentir-se mais ameaçado, até por estar envolvido em atividades distintas do ativismo político.
30. Padre José Amaro Lopes de Sousa – Coordenador da CPT em
Altamira, Coordenador da Pastoral Afro (ou Pastoral do Negro) ligada
à Igreja Católica.
Além dos cargos descritos acima esse defensor trabalha como Pároco da
Paróquia de Santa Luzia em Anapu, fazendo parte da Prelazia do Xingu; assessora o Comitê de Desenvolvimento da Amazônia – CDA e atua também
junto ao STR de Anapu, na Pastoral da Criança e na Associação Solidária e
Ecológica de Frutas da Amazônia (ASSEFA). Este DDH referiu que a Irmã
Doroty contribuiu na formação de várias lideranças locais e regionais e que,
a partir do trabalho e dedicação da defensora; Anapu viu nascer a organização social em busca de justiça, garantia e defesa dos direitos humanos. Vem
sendo ameaçado desde 2001, quando ele, juntamente com a falecida Irmã
Doroty, foram até uma área de ocupação/acampamento celebrar uma missa
(hoje PDS Virola Jatobá). Por ocasião da aprovação do PDS em 2003, as
campanhas difamatórias e caluniosas contra esse defensor e a Irmã Doroty
foram intensificadas tornando-se mais ofensivas com a divulgação na rádio
local de que a religiosa por ser Norte-americana, estaria a serviço do governo dos Estados Unidos para vender a Amazônia, ou ainda de que a religiosa
fornecia armas para os trabalhadores. Entretanto o defensor, na condição
de coordenador da CPT, divulgou em âmbito nacional e internacional os
conflitos agrários e ambientais deflagrados em Anapu e região, o que gerou
publicidade com entrevistas em rádio, revistas, jornais. Em face destas denúncias, as ameaças ficaram mais contundentes. As ameaças, porém, em
sua maioria, eram direcionadas à religiosa. Já em 2005, após o assassinato
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da Ir. Doroty, o defensor se tornou o principal alvo das ameaças e ofensas.
Continuou sendo ameaçado esporadicamente em 2006 e, especificamente
na última semana de agosto/06, diante da recusa de uma carona ouviu o
seguinte comentário para que o DDH ouvisse: “vocês vêem essas pessoas
‘simplesinhas’, humildes, andando com essa sacola, mas se acontecer o
mesmo que aconteceu com a velha, aí todo mundo fica sabendo que era um
agitador”. Além das situações de ameaças, o defensor se vê assolado por
boatos e por vigorosa campanha de difamação, onde o mesmo é responsabilizado por fatos e situações, sobre as quais não tem ingerência. Devido à
existência de situações de risco e ameaças, ação de crime organizado, ação
de grandes grupos econômicos e precedentes de violência contra defensores e defensoras que atuam em circunstâncias semelhantes às do DDH
entrevistado, foi sugerido pela equipe de abordagem a adoção de medida de
proteção para esse defensor, o que não foi viabilizado até momento.
31. Gabriel Domingos do Nascimento — Presidente do STR de
Anapu e Secretário da Associação de Pequenos Produtores da Região
de Anapu (ATPRA)
Este defensor atua em Anapu e região, e começou a receber ameaças a
partir de 2004. Tomou conhecimento da primeira ameaça quando um agricultor (que não quis se identificar) lhe disse que um “sudanzeiro” estava na
região com um pistoleiro para matá-lo. Não registrou ocorrência porque a
pessoa que lhe fez o alerta temia ser descoberto e, posteriormente ser morto. No final desse mesmo ano o DDH foi advertido por um pecuarista, o qual
afirmou que se a sua área fosse invadida, arrastaria com sua caminhonete
o Chiquinho, a Doroty, e quem participasse da ocupação. O DDH se sentiu
ameaçado, mas não registrou ocorrência. Em 2005 recebeu um bilhete onde
constava que o DDH tinha que cuidar dos filhos para não perdê-los de vista.
As ameaças foram direcionadas também a outras pessoas da entidade, da
qual o DDH faz parte. Em decorrência dessa ameaça o defensor registrou
ocorrência policial na delegacia de Anapu, diretamente com o delegado Marcelo Luz. No entanto o procedimento policial não foi encerrado. Também
para este defensor foi sugerida a adoção de medida de proteção, que não
foi viabilizada.

Município de Pacajá
32. Deurival Xavier Santiago — Presidente da Associação dos
Trabalhadores e dos Pequenos Produtores Rurais (ATPR) e Secretário
do STR de Pacajá.
Este defensor, igualmente como os demais que atuam na região transamazônica, vive em situação de constante risco por causa do modelo de ocupação desordenado, ação de crime organizado, impunidade e antecedentes
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de violações cometidas contra outros defensores. Este DDH, após o assassinato da Ir. Doroty, em fevereiro/2005, viu intensificar as ações de criminalização e ameaça contra si e contra outros defensores, que eram acusados,
dentre outras coisas, de incentivar os colonos a ocuparem terras. No final
deste mesmo ano este defensor recebeu um telefonema de uma pessoa
amiga, que lhe informou ter ouvido, em outro município, uma negociação
entre 03 (três) homens, um deles conhecido, na qual um desses homens
propunha aos outros dois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
matá-lo. Ainda nesse período, foi o DDH avisado, através de telefonema
anônimo, que pistoleiros estavam a caminho de sua casa. O defensor ligou
para a polícia que por sua vez prendeu os suspeitos. Pouco tempo depois os
mesmos foram soltos por falta de provas. Em decorrência desse episódio o
defensor teve que se afastar por trinta dias do seu município. Além das ameaças referidas, foi vítima de calúnia, difamação e injúria, mas não deu mais
detalhes deste fato ocorrido em dezembro/2005. Embora tenha ficado desesperado não registrou ocorrência porque avaliou que não valeria a pena
registrar. O defensor fez denúncias das ameaças na Polícia Civil de Pacajá,
que é vinculada ao Município de Altamira. Segundo o defensor, a denúncia
foi feita diretamente ao delegado e o procedimento já teria sido encerrado,
sem, contudo, precisar, com exatidão, qual foi a conclusão.

Município de Altamira
33. Dom Erwin Kräutler – Bispo da Igreja Católica Apostólica
Romana, da Prelazia do Xingu há 25 anos, membro da CNBB e
faz parte da Comissão Episcopal da Amazônia, representante dos
Estados do Pará e do Amapá na referida Comissão, ex-presidente do
Conselho Indigenista Missionário (CIMI).
A atuação deste DDH está voltada para a pastoral e para a defesa dos
direitos à terra, aos portadores de necessidades especiais, aos direitos das
mulheres, das crianças e adolescentes, defesa do meio ambiente, da população negra, da população indígena, dos povos ribeirinhos, da moradia, na
área da Comunicação e no combate à violência estatal, entre outros. O defensor relata um histórico de violações que se concretizaram inclusive com
um atentado contra a sua vida.
Em 16/10/1987, o defensor sofreu uma tentativa de homicídio quando era
Presidente do CIMI. Num outro episódio, em 01/06/1983, foi preso pela PM,
mantido em cárcere e sofreu lesão corporal. 1ª ameaça: em 15/06/06, na
procissão de Corpus Chisti. Durante a manifestação religiosa, foi comentado
por um grupinho que estava fora da procissão que “o bispo está enchendo
o saco demais. Ele esta atrapalhando a vida da gente. Tem que fazer a
mesma coisa que foi feito com a Doroty”. 2ª ameaça: O defensor estava na

193

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

Áustria de férias quando recebeu e-mail de uma pessoa amiga alertando
que a situação estava difícil e que ele deveria se cuidar, pois havia ouvido o
seguinte: “a situação está ruim e temos que matar o bispo”. O defensor respondeu ao e-mail e pediu mais detalhes. Recebeu como resposta que um
grupo estava preparando uma grande manifestação de repúdio ao defensor
e por sua atuação para o dia 19/07/06. Os organizadores disseram que iriam
detonar o bispo e seriam expostos todos os podres sobre a vida dele e que
iriam arrasar a Prelazia. A sede desta esteve sob ameaça de apedrejamento e destruição. A Manifestação de fato ocorreu no dia 19/07/06 e participaram aproximadamente 3.000 pessoas. Na manifestação participaram os
representantes de grupos econômicos do Município e região (madeireiros,
grileiros, fazendeiros, empresários, prefeito da cidade, ACIAPA, políticos
etc.). Durante a manifestação os representantes desse grupo montaram um
palanque público e tiveram a palavra franqueada, e diziam: “É guerra temos
que descer o cacete”, “que o bispo tinha filhos”, “vamos arrasar essa prelazia”, além de cartazes e faixas escritos: “Fora bispo”
Este processo, de calúnia e difamação contra o defensor, teve também
um artigo publicado no jornal “O Liberal” de 05 de Junho de 2006, cujo título
“Reagir é a Palavra de Ordem”, no qual era feita apologia e incitação de crimes a serem praticados contra o DDH.
Este quadro revela, juntamente com informações que recebe de pessoas
de confiança, que há pessoas querendo dar fim à sua vida.
34. Tarcísio Feitosa da Silva — Professor e Agente Pastoral (Na data
da entrevista fazia parte da Comissão Pastoral da Terra).
Há 19 anos Tarcísio atua como defensor. Iniciou suas atividades através
de ações da Igreja Católica (pastorais e CEB`s). A maior parte desse tempo
de atuação foi dedicada à defesa dos direitos da população indígena através do Conselho Indigenista Missionário – CIMI. Além da atuação com esse
segmento da população, atua principalmente na defesa do direito à terra e
ao meio ambiente. A primeira ameaça que sofreu foi em 1999 por ocasião
de um conflito entre mineradora Brasilnorte (parceira do grupo Anaconda),
garimpeiros e povos indígenas da Etnia Curuá, habitantes na região do Madalena, no Rio Guamá. Esse conflito foi deflagrado porque a mineradora
estava dentro das terras indígenas, grilando as terras, poluindo os rios da
região com mercúrio e expulsando da área os pequenos garimpeiros.
A segunda Ameaça foi em 2000. O conflito foi nas terras indígenas Cachoeira Seca, próximas ao Rio Iriri. Nesse conflito estavam envolvidos pescadores e índios. Os índios apreenderam o material de pesca ilegal, que era
utilizado pelos pescadores. Passados alguns dias, o índio Karaia saiu para
	 Associação Comercial e Industrial de Altamira – ACIAPA
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pescar e apareceu morto. O defensor acionou a Polícia Federal e o Procurador da República Felício Pontes que dirigiu-se até a reserva e, após investigação, foi constatado que o chefe do grupo de pescadores e responsável
pelo assassinato do índio Karaia, era o proprietário de vários hotéis e do
restaurante “O Tucunaré” em Altamira. Esse proprietário, que se chamava
Frisan, foi preso e levado à Santarém. Seu Irmão, chamado Tadeu, disse ao
defensor que se alguma coisa acontecesse com Frisan, ele pegaria o DDH.
A terceira Ameaça foi no final de 2001, “operação mogno”, onde o defensor fez o mapa da exploração ilegal do mogno na Terra do Meio, entre Xingu
e Iriri. Nessa ocasião foi apreendida grande quantidade de mogno ilegal.
Essa madeira ao ser apreendida foi designada a um cidadão de nome Vando. Após aproximadamente 03 meses, chegou ao município de Altamira um
cidadão chamado Gabriel, vindo de Vitória do Xingu. Segundo informações
de terceiros, Gabriel tinha como objetivo matar o fiel depositário da madeira
apreendida e o defensor, por ter feito as denúncias.
A quarta Ameaça foi em 2003, na Reserva Verde Para Sempre. Os comunitários organizaram um bloqueio no Rio Jaurucu, nesta ocasião foram
apreendidas balsas que transportavam madeiras extraídas ilegalmente. O
Prefeito de Porto de Moz, falava da atuação do defensor que atrapalhava o
desenvolvimento; e de que a culpa da apreensão das madeiras era do DDH.
Iniciou-se o processo de “demonizaçao” do defensor por meio de ameaças
veladas. Além das manifestações verbais, foram veiculadas matérias nos
jornais e revistas: Revista Hoje, Jornal da Terra, Dicas e Fatos, Tapajós e
Impacto.
A quinta ameaça ocorreu no 2º Semestre de 2005, após a criação da
Reserva Riozinho do Anfrísio. O DDH foi informado por um trabalhador que
ouviu de um grupo de grileiros que os mesmos iriam pegar o defensor por
causa da criação da referida RESEX. Informou ainda que, fora as situações
de ameaças descritas acima, ele ouve muitos boatos, mas não os leva a
sério.
35. Maria Antônia Melo da Silva (Antônia) — Professora e
Educadora Popular, presta serviços na FVPP; Coordenadora
regional do Grupo de Trabalho Amazônico – GTA e Coordenadora do
Movimento de Mulheres de Altamira, compõe a Coordenação Estadual
do MMCC Pará e assessora as organizações de mulheres do campo e
da cidade da Transamazônica e do Xingu.
DDH que Atua na defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência doméstica. Foi conselheira tutelar por 02 mandatos e iniciou suas
atividades junto às CEB’s.
A primeira ameaça sofrida pela defensora foi em 2004, quando iniciou
o processo de fundação da Associação de Moradores da Área, que hoje é
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a Reserva Riozinho do Anfrísio – Terra do Meio. Esse período foi bastante
conturbado, porque houve grande expansão da grilagem. Época em que
04 (quatro) pessoas (a defensora, Raimundo Belmiro, Herculano e Manchina) foram ameaçadas por Paraná, em nome de Goianinho. O ameaçador
dizia que se o Goaininho perdesse as terras ele, o Goianinho, iria matá-la.
Em 2005 Goianinho foi preso pela PF por causa de um assassinato cometido em Rurópolis e permaneceu preso até final de 2005. A DDH relatou
que não conhece pessoalmente Goianinho e por isso não sabe dizer se o
mesmo está na cidade ou não. Há algum tempo atrás foi chamada por uma
pessoa desconhecida na rua e ouviu o seguinte comentário: “D. Antônia,
a Sra. está andando sozinha? Cuidado têm pessoas que não gostam da
Sra. Será que essa barragem vai sair mesmo?” A defensora se opõe e luta
contra a implantação da hidrelétrica. Após a manifestação do pró Hidrelétrica de Belo Monte, a DDH foi alertada de que deveria tomar cuidado e
não andar sozinha.
36. Luzia Aparecida Pinheiro — Coordenadora da Fundação Viver
Produzir e Preservar (entidade que atua na defesa da terra, das
mulheres; meio ambiente; moradia, e atuação em casos de violência
estatal contra DDHs)
A defensora relata que no início de 2002, quando estava empenhada em
contribuir com as investigações do assassinato do Sindicalista Dema, não
mediu esforços para contribuir nas investigações para apuração do assassinato e prisão dos culpados. Sendo assim prestou informações à Polícia Civil
e acompanhou de perto as investigações. Em função dessa busca por justiça a defensora se viu exposta a alguns pistoleiros conhecidos na cidade.

Município Altamira – Distrito de Castelo dos Sonhos
37. Aluízio Sampaio dos Santos (Alenquer) – Delegado Regional
– Delegacia Sindical de Castelo dos Sonhos/Altamira
Esse DDH atua no Distrito de Castelo dos Sonhos e ao longo da BR 163
– Município de Altamira. Foi entrevistado no Município de Santarém em junho de 2006 e relatou que sua atuação é voltada para a garantia de assentamento de famílias da região. Em virtude desse mesmo trabalho, um outro
sindicalista, conhecido por Brasília, foi assassinado em 2002 por pistoleiros
da região. Após o assassinato de Brasília o DDH entrevistado recebeu proteção policial viabilizada diretamente pela Polícia Civil, mas foi interrompida
a pedido do próprio DDH, que relatou não se sentir seguro. Foi constatada
a situação de risco e ameaça à equipe do Programa que sugeriu adoção de
medida de proteção, que não foi efetivada.
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38. Ivaneide Lemos Gomes (Vânia) — Ex-Secretária do PT, Membro da
Associação do PDS Brasília.
A DDH atua como defensora há 04 anos. O início de seu como DDH foi no
STR de Castelo dos Sonhos, após o assassinato do Sindicalista Brasília em
21/07/2002. A defensora está afastada do STR. Foi Secretária do PT e nesta
condição acompanhou várias causas populares, em especial na defesa do
direito à terra, ao meio ambiente e no combate à impunidade, principalmente no caso do Assassinato de Brasília. Também participa da Associação do
PDS Brasília dando apoio, juntamente a Santa, Irmã de Brasília.
A 1ª. ameaça foi no início de 2006, uma pessoa próxima lhe falou: “ para
ter cuidado que do jeito que foi o Brasília, também seria a defensora” depois
que a revista época publicou uma reportagem sobre Castelo dos Sonhos
passou a receber telefonemas contendo ameaças. A revista foi publicada
em 22 de novembro de 2005 e várias pessoas de Castelo dos Sonhos lhe
responsabilizaram pela publicação. A DDH também tem sido caluniada, uma
vez que pessoas poderosas da cidade divulgam que a defensora é grileira
e líder do Sem Terra. Falam isso para expor a DDH. Na opinião de Vânia a
situação de risco é configurada principalmente pela ação de grupos de pistoleiros ligados a fazendeiros.
39. Maria de Fátima Romualdo da Silva Nunes (Santa)
A DDH iniciou sua atuação na Pastoral da Saúde e Vicentinos. A defensora mudou-se para Castelo dos Sonhos há 4 anos, logo após a morte de seu
irmão, o Sindicalista Brasília.
A DDH relata que mora na área de Castelo dos Sonhos acerca de 4
(quatro)anos, e que por diversas vezes presenciou pessoas serem ameaçadas e assassinadas por pistoleiros. Relata ainda que desde 2002 sofreu
ameaças das mesmas pessoas que assassinaram seu irmão. Informou que
as ameaças partem inclusive de policiais, motivadas pelo fato da DDH ter
feito denúncias contra os mesmos na Ouvidoria Agrária Nacional. Foi avisada por terceiros que não deveria ficar andando em Castelo dos Sonhos, pois
se ficasse iria morrer. Soube que um dos cabeças da máfia da região disse
que se a DDH gostava muito de seu irmão eles iriam fazer o favor de promover o reencontro dos dois matando-a. A DDH afirma que também neste
dia foi seguida por um dos pistoleiros que matou seu irmão, e que segundo
várias pessoas esse pistoleiro queria também matá-la. Depois que Brasília
morreu um pistoleiro de nome Tim Maia lhe confidenciou saber de um plano
para eliminá-la. Essa ameaça foi registrada em Belém no ano de 2003, mas
nunca teve retorno desse registro. Tim Maia lhe alertara em outras ocasiões
até ser assassinado em 03 de dezembro de 2004. No dia 17 de agosto de
2004 um indivíduo de moto, abordou a DDH e perguntou se a mesma era
irmã de Brasília, dizendo ainda que se ela e as testemunhas fossem à audi-
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ência do caso Brasília em Altamira todos iriam morrer. Outra testemunha de
nome Augusto também recebeu ameaças neste mesmo dia à noite. Dessa
ameaça foi feita ocorrência em Altamira da qual também nunca se teve retorno. Em 2007, após a libertação dos pistoleiros que mataram Brasília, a
DDH e Vânia tiveram que se afastar de Castelo dos Sonhos. O caso Brasília
está parado na Justiça até hoje.

Município de Altamira – Terra do Meio – Resex do Iriri
40. Paulo Rodrigues Cambuí (Paulão) — Presidente da Associação
de Moradores
Natural de Altamira, com 49 anos, o defensor Paulo mora dentro da reserva e em sua casa não há nenhum tipo de saneamento básico. Na data
da entrevista o DDH tinha uma atuação de aproximadamente 1 (um) ano,
quando foi morar na reserva extrativista, e assumiu o cargo de presidente
de uma associação.
Relatou que no dia 27/08/06 saiu de Altamira em direção à reserva e
chegou no dia 02/09, quando encontrou pessoas conhecidas em aparente
estado nervoso, perguntando se ele já sabia o que havia ocorrido. Sua casa
foi atingida por paus e pedras e recebeu um chamado pelo rádio de sua esposa que o informou, que homens armados rondaram a casa de uma outra
pessoa que mora próximo á casa deles. Em outra ocasião, quando estava
se comunicando via rádio com sua esposa, ouviu uma voz dizendo que sua
cabeça estava valendo 50 mil, sem que conseguisse identificar o autor da
ameaça, já que existem muitas pessoas que possuem rádio naquela região.

Município de Medicilância
41. Raimundo Nonato dos Santos (Raimundão do Pontal) —
Agricultor e liderança da região.
A primeira. ameaça que o DDH sofreu foi em julho de 2006, por parte de
um grileiro da empresa Comobil, dizendo que ele deixasse de se envolver
na questão dentro da área porque qualquer dia, ele ia aparecer morto. Relatou que os proprietários dessa empresa não o ameaçam diretamente, pois
quem faz as ameaças são os trabalhadores da serraria.
A segunda ameaça sofrida pelo defensor foi no dia 18/08/06, quando recebeu alerta de um funcionário da empresa Comabil, dizendo que o DDH iria
pagar por ter levado o IBAMA lá. Estes fatos decorrem das denúncias feitas
pelo DDH de prática de crimes na sua região.
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42. Milton Fernandes Coutinho – Agricultor, Presidente do STR de
Medicilândia Membro da Associação de Cooperativas de Pequenos
Produtores Rurais.
O DDH Iniciou sua atuação há 15 anos na Associação de Cooperativas
de Pequenos Produtores Rurais. Fez parte da direção dessa associação e
atualmente é presidente do STR de Medicilândia. A sua atuação está focada
na conquista e defesa da terra, do meio ambiente, moradia e atuação sindical.
A 1ª ameaça sofrida pelo defensor foi em 2005 quando fazia demarcação
da área com o executor do Incra, Sr. Omar. Ouviu de terceiros que duas
pessoas “que não tem nada que criar PDS aqui, a área é nossa e nós temos
é que matar esse servidor desse INCRA e esse sindicalista”, referindo-se ao
DDH. Em 22/08/06 foi avisado por pessoas do STR que ele seria morto por
causa de denúncias que havia feito. Foi avisado que se o IBAMA apreendesse o caminhão ou qualquer outro objeto de um fazendeiro, ele descarregaria
uma arma na cabeça do DDH.

Município de Senador José Porfírio
43. José Ribeiro Gomes – Tesoureiro da Associação dos Moradores
da Reserva Verde para Sempre.
Natural de Senador José Porfírio, o defensor é pescador de profissão
e nunca teve vínculo empregatício. Tem como fonte de renda o cultivo de
mandioca e frutas. Atua a 04 (quatro) anos na busca de melhores condições
de vida e na preservação da Reserva Verde para Sempre, em cuja área reside há vários anos. Há 08 meses foi formada a associação de moradores e
o DDH tem o cargo de tesoureiro.
Em 20/08/06, o DDH foi questionado, por um fazendeiro se o defensor
trabalhava ou não na associação dos moradores da reserva. O DDH respondeu que sim e que era tesoureiro da associação. Após a resposta, o fazendeiro disse ao DDH que ele deveria sair disso porque senão iria almoçar,
mas não iria jantar. Embora não haja precedentes de violação contra outros
DDHs, é nítida a resistência de grileiros da região, em reconhecer a criação
da reserva, os critérios para demarcação dos lotes, bem como o respeito às
regras à conservação do meio ambiente. Relatou que esse mesmo cidadão
tem fama de ameaçar as pessoas.
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Município de Vitória do Xingu
44. Adão Araújo de Jesus
A atuação de Adão Araújo, como DDH, iniciou-se em 1984 no Movimento
Jovem da Igreja Católica em Anapú e foi uma das muitas lideranças formadas e constantemente estimuladas pela religiosa Doroty Stang. O DDH foi
secretário STR em 1997. Presidente desse mesmo sindicato em 1998 e em
2002 ingressou na Cooperativa Mista de Mini e Pequenos Produtores de
Volta Grande do Xingu – COOPERVAG.
Em setembro de 2001, o DDH juntamente com os DDH’s, Dema, Pastor
Lúcio, Bruno faziam parte do MDST – Movimento pela Sobrevivência da
Transamazônica e faziam denúncias da extração de madeiras na região.
Recebeu ameaças por telefone dizendo que ele e alguém da sua família
poderiam sofrer as conseqüências. Nesse mesmo contexto, recebeu posteriormente ameaça através de terceiros, onde foi dito que ele, o DDH, deveria
sair da região. A pessoa (conhecida do DDH) que recebeu o telefonema,
embora tenha ficado muito nervosa, afirmou que o DDH não sairia de lá. No
ano de 2005 o DDH fez denúncias contra um madeireiro para o IBAMA e pediu que esse órgão fiscalizasse a área. O madeireiro procurou o DDH para
dizer que continuaria a retirar madeira da área e exigiu que o DDH retirasse
a denúncia. Exigiu ainda que o DDH o avisasse quando o IBAMA fosse até
a área para apreender máquinas, tratores, etc.

Município de Itupiranga
45. Lourival Rafael – Liderança do Movimento Sem Terra, Presidente
da Associação dos Pequenos Agricultores Familiares Unidos Planta
Brasil da Jovem Crelândia.
Esse defensor atua no município de Itupiranga e foi entrevistado naquela
cidade, em junho de 2007. Na época da entrevista ocupava (desde 2006) o
cargo de liderança do Movimento. O defensor relatou que começou a receber
ameaças desde 05/06/2006. Dois motoqueiros pediram informações à vizinha deste, perguntando onde o defensor morava, qual o horário de saída e
chegada do DDH em sua casa. A 2ª ameaça foi em 12/06/2007, em Marabá.
Dois homens em uma moto perguntaram novamente pelo defensor. O DDH
foi alertado por um companheiro, por meio de um bilhete, para que tomasse
cuidado com o fazendeiro de nome Coronel Ricardo, que havia contratado
dois pistoleiros, Edmilson “Cabeça Seca” e Filemon, para matá-lo.
46. Manoel Monteiro dos Santos – Ex-Presidente do STR
Esse defensor atua no Município de Itupiranga e declarou-se como liderança rural; foi entrevistado naquela cidade em junho de 2007. Foi testemu-
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nha de acusação no julgamento do Paulo Rosa da Silva (Paulo Gordo) e
de Paulo Rosa Junior (Paulinho), na morte do líder Domingão, estes foram
presos, sendo que o Paulo Gordo morreu quando ainda estava preso, e o
Paulo Junior está em liberdade provisória, vindo a reassumir o cargo de
vereador no município.
Em Julho de 2005, por volta das 11:00h, o defensor foi abordado no lote
do irmão por um grupo de 04 homens armados de escopeta, rifle, espingarda e revolveres; que o cercaram, e confiscaram outros instrumentos de trabalho, queimaram seu barraco com roupas e alimentos. O DDH fez Boletim
de Ocorrência na Delegacia Regional de Marabá e também na DECA e no
Ministério Público. Está em situação de risco e teme pela sua vida porque
existe precedente de violação contra outros defensores, com violência e
corrupção policial, grupos de extermínios composto por um consórcio de
fazendeiros, policiais e pistoleiros (nomeados na ficha de entrevista), todos
esses encomendam a morte de lideranças na região.
47. Renildo Novaes de Souza – Liderança do Acampamento São
Raimundo, Igarapé Vermelho, fazenda Mineira. Itupiranga-PA
Este DDH foi vítima de tortura, racismo, e ameaças. O fato ocorreu inicio
de 2007 na Fazenda Grota de Laje, onde existia um acampamento nas suas
proximidades. Em uma diligência da DECA, policiais abordaram, interrogaram e desarmaram alguns dos acampados que tinham facões e algumas
armas de caça. Logo após sua saída, os proprietários da fazenda foram
até o acampamento acompanhados de pistoleiros armados, capturaram 10
trabalhadores sem terra, os amarraram levando-os para a sede da fazenda,
onde foram torturados, ameaçados e ofendidos de várias formas. O defensor relatou que ao todo 36 pessoas foram amarradas e agredidas, entre homens e mulheres. Que os pistoleiros falaram que naquele dia não iam matar
ninguém, pois Antônio e sua esposa não estavam ali e que era para todos
saírem do acampamento, e se voltassem todos iam ser mortos. Os Pistoleiros cortaram redes, lonas de barracos, derramaram mantimentos, furaram
pneus de bicicletas e de duas motos que estavam ali; roubaram o celular de
um rapaz chamado Paulo e na hora dos espancamentos os trabalhadores
eram ofendidos pelos pistoleiros, de “bandidos, vagabundos, invasores de
terra...” e também ofenderam as mulheres.Renildo foi chamado de “Negro
Safado” e “Negro ladrão’. Para Welton (DDH abaixo) disseram que: “Além
de negro era sem vergonha”.
48. Welton Novaes de Souza – Diretor da Associação São Raimundo
e liderança do Acampamento São Raimundo, Igarapé Vermelho,
fazenda Mineira (Itupiranga-PA)
Este DDH foi vítima de tortura, racismo, e ameaças. O fato ocorreu inicio
de 2007 na Fazenda Grota de Laje, conforme relatado acima.
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49. Antônio Francalino de Souza – Principal Liderança do
Acampamento São Raimundo, Igarapé Vermelho, fazenda Mineira
O defensor não sabe precisar quando começou a receber ameaças, porém estas foram feitas inicialmente por um grupo de pistoleiros, contratados
por um fazendeiro que também é vereador na cidade. Estes cercaram por
dois dias o acampamento “São Raimundo” situado nas imediações da fazenda “Grota de Laje”. O defensor foi abordado por este fazendeiro que ofereceu R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais para o defensor deixar a causa e
fazer os trabalhadores saírem do acampamento). O defensor sente-se pressionado e ameaçado por este senhor que não aceita o “não” como resposta.
Existem precedentes de situação de risco como: ação de crime organizado
na região, de violência contra os defensores, violência e corrupção policial.
Segundo o relato de outros lavradores agredidos, ele e sua esposa eram o
alvo da ação dos pistoleiros que atacaram o acampamento no início de 2007.
Esse episódio compIeto está relatado na capitulo V deste diagnóstico.
50. Noemia Lira Sandes
51. Ilda Pereira de Araújo
52. Maria Pereira de Araújo
53. Francisco Costa da Silva
54. Valdimiro Pereira de Oliveira
55. João Batista da Conceição dos Santos
56. Genival Pereira de Araújo
São todos lavradores sem terra que participaram do acampamento São
Raimundo, mas não são defensores de direitos humanos de acordo com a
definição adotada pelo programa. Porém como foram vítimas de violências,
ofensas e ameaças, da mesma forma que Welton e Renildo, seus depoimentos foram tomados, e parte dele está no capitulo dedicado à Criminalização de Movimentos Sociais.
57. João Francisco Pinheiro (Sadia)
O DDH é representante da Associação dos Produtores Rurais do Setor
Mamui e Região. O defensor relata que desde 2001 há conflitos entre os
moradores e o pretenso proprietário da área. Em 2005, este pretenso proprietário ganhou processo de reintegração de posse na justiça. A mesma foi
realizada de forma violenta: com queimada das casas, destruição das plantações, bem como da produção agrícola, de vestimentas, de documentação
e etc. No mesmo ano o DDH Domingos Santos da Silva foi assassinado.
Ainda no ano de 2005 o INCRA avaliou que a terra era improdutiva, autorizando os acampados a retornar para a área. Desde a prisão dos mandantes
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da morte de Domingos as ameaças se intensificaram. Posteriormente houve
negociação do INCRA com os pretensos proprietários o que em tese regularizou a situação da área. Na fazenda ao lado, a Grota de Laje, houve uma
ocupação por outros trabalhadores, e os pretensos donos, acusam os atuais
ocupantes e a Associação dos Produtores Rurais do Setor Mamui e Região
pela ocupação. Pistoleiros andam armados, os tiros são freqüentes e em
todas as direções, O pretenso dono ameaçou de morte todos os líderes e
mantém um bando organizado de pistoleiros. Em maio de 2007 vinte pistoleiros passaram a noite dando tiros na região, por sorte ninguém foi ferido.
Essa situação de violência tem impedido inclusive a produção dos moradores que sobrevivem da agricultura na área, pois, os pistoleiros aguardam os
produtores nas lavouras, os impelindo de voltar para casa.
58. Vilson Luiz Alves dos Santos (Gaúcho Preto)
O DDH atua no Acampamento Alto Bonito (Fazenda Grota de Laje) onde
é membro de uma Associação. Há mais de um ano os acampados aguardam
vistoria do INCRA no local, enquanto isso um dos filhos dos proprietários se
dirigiu aos assentados, ameaçando dizendo que caso eles entrassem no
local, seriam amarrados e que bateria muito neles. O DDH já foi alertado
por amigos dos proprietários que tomasse cuidado, pois poderia ser morto
a mando de um deles. O DDH já ouviu tiros na área por diversas vezes.
O DDH foi informado que havia homens encapuzados beirando o São Raimundo e que clareiras estão sendo abertas para instalação de carvoarias.
A denúncia foi feita ao INCRA, mas de nada adiantou até agora. O defensor
informou que a mesma pessoa que mandou ameaçá-lo através de um “amigo” deu entrevistas na imprensa dizendo que não tem homens armados em
sua fazenda e que os armados são os trabalhadores acampados. A situação
atual no acampamento é precária, sem condições de sobrevivência. As lonas estão rasgadas, as cestas básicas deixaram de chegar, são atualmente
77 famílias tentando sobreviver. Em novembro de 2007 a pretensa proprietária da área autorizou o INCRA a realizar a vistoria da área, ação essa que
nunca se realizou. Na região existe grupo de extermínio, precedentes de
violência e assassinato de DDHs.

Município de Parauapebas
59. Raimundo Nonato Costa e Silva (Italiano) – Liderança do
Acampamento Carajás
Lavrador, O DDH é uma das lideranças do Acampamento Carajás, que
fica, parte dentro do Assentamento Onalício Barros do MST e parte dentro
da Fazenda Santo Antônio. O defensor já foi preso e constantemente é ameaçado pela polícia, pistoleiros e fazendeiros.
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Considerando o grande número de vítimas foi feito um único termo de
declaração que contém o relato da situação de violações comuns a todos os
entrevistados.
Relato comum: Os acampados somam cerca de 450 famílias, até o dia 7
de junho de 2005 estavam acampados na Fazenda Pampulha, quando foram despejados pela Batalhão de Choque da PM. Após este despejo vieram
até local onde hoje se encontram, Acampamento Carajás, que fica, parte
dentro do Assentamento Onalício Barros e parte dentro da Fazenda Santo
Antônio. Informaram que o MST foi solidário e concordou que os acampados ficassem no PA Onalício Barros. A outra área onde se encontram, a
Fazenda Santo Antônio, já está em processo de desapropriação. Desde a
vinda para este local, os declarantes e os acampados vinham sendo ameaçados. Essas ameaças consistiam na presença de pistoleiros armados na
área, que se faziam passar por caçadores e pescadores, mas alguns eram
seguranças da fazenda. Um dos pistoleiros falou para um dos acampados
que eles (os pistoleiros) sabiam que Italiano, Adalgisa, Odete e Josué eram
líderes, disse ainda saber por onde os mesmo andavam e o que faziam,
e que tivessem cuidado pois eles (os pistoleiros) iriam atacar com ordem
para matar essas lideranças. No dia 25 abril de 2007 um grupo de lavradores que se encontrava acampados em uma área em processo de desapropriação, Fazenda Juazeiro, foi alvo de agressões e ameaças por parte
de pistoleiros daquela fazenda. Segundo o Sr. Eustáquio, ele e Belquior,
quando se dirigiam até este acampamento foram abordados por pistoleiros
daquela fazenda que lhe apontando pistolas e escopetas os obrigaram a
seguir, sob várias agressões, para a sede da fazenda onde foram torturados
pelos pistoleiros sob a coordenação do gerente de nome Moisés. Após o almoço, eles conduziram os dois presos até o local do acampamento naquela
fazenda, chegando lá, onde estavam 15 pessoas, entre mulheres, homens
e crianças, os pistoleiros passaram a agredir a todos, e a atirar em várias
direções, sem a intenção de atingir, mas sim de assustar os acampados. Os
pistoleiros ofenderam todos acampados de várias formas. As pessoas mais
agredidas e molestadas foram Eustáquio, Belquior e Viviane; esses homens
tinham rádio e celulares com os quais se comunicavam com a proprietária,
e perguntavam se podiam matar ou não os acampados. Algumas pessoas
conseguiram fugir e mergulharam na água, debaixo de tiros, refugiando-se
na área da vale. As pessoas que estavam ali foram levadas até um certo
local, na Rodovia Parauapebas-Cannaã, onde foram entregues para a Polícia que ali estava com a proprietária, que os conduziu num caminhão até
a delegacia de Parauapebas. Entre os presos estavam Eustáquio, Marina,
Oneide e Viviane. Os declarantes souberam depois que vários barracos foram queimados com os pertences dos Acampados.
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60. Maria Adagilsa dos Santos – Liderança do Acampamento
Carajás
Esta DDH é lavradora e uma das lideranças do Acampamento Carajás,
que fica, parte dentro do Assentamento Onalício Barros do MST e parte
dentro da Fazenda Santo Antônio.
A defensora foi presa e é constantemente ameaçada por pistoleiros e
fazendeiros. Considerando o grande número de vítimas foi feito um único
termo de declaração que contém o relato da situação de violações comuns
a todos os entrevistados. (Ver o relato comum acima).
61. Oneide Oliveira – Liderança do Acampamento Carajás
Oneide é lavradora e participa do Acampamento Carajás, que fica, parte
dentro do Assentamento Onalício Barros do MST e parte dentro da Fazenda
Santo Antônio. Não é DDH, mas sofreu violências e foi ameaçada no mesmo
episódio contido no relato acima.
62. Marina Ribeiro dos Santos
	Marina é lavradora e participa do Acampamento Carajás, que fica, parte
dentro do Assentamento Onalício Barros do MST e parte dentro da Fazenda
Santo Antônio. Não é DDH, mas sofreu violências e foi ameaçada no mesmo
episódio contido no relato acima.
63. Viviane Paula Rocha
Esta defensora é lavradora e uma das lideranças do Acampamento Carajás, que fica, parte dentro do Assentamento Onalício Barros do MST e parte
dentro da Fazenda Santo Antônio.
Foi mantida em cárcere privado e detida pela polícia. Foi ameaçada por
pistoleiros e fazendeiros. Considerando o grande número de vítimas foi feito
um único termo de declaração que contém o relato da situação de violações
comuns a todos os entrevistados, porém esta DDH foi uma das que mais foi
agredida pelos pistoleiros. (Ver o relato comum acima).
64. Eustáquio Anunciação Quintino Rodrigues (Vozão) —
Liderança do Acampamento Carajás.
Este DDH é lavrador e uma das lideranças do Acamapamento Carajás,
que fica, parte dentro do Assentamento Onalício Barros do MST e parte
dentro da Fazenda Santo Antônio.
Defensor que foi mantido em cárcere privado e detido pela polícia. Foi
ameaçado por pistoleiros e fazendeiros. Considerando o grande número de
vítimas foi feito um único termo de declaração que contém o relato da situação de violações comuns a todos os entrevistados, porém este DDH foi um
dos que mais foi torturado pelos pistoleiros. (Ver o relato comum acima).
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65. Josué S. Silva – É uma das lideranças da região que dá apoio à luta
dos trabalhadores rurais do Acampamento Carajás.
Não chegou a ser preso pelos pistoleiros da fazenda Juazeiro no episódio
acima relatado, mas juntamente com Italiano e Adalgisa, encontra-se ameaçado pelos fazendeiros e pistoleiros daquela região. (Ver o relato comum
acima).

Município de Marabá – distrito de São José do Araguaia.
66. Alderico Mario de Brito – Presidente da Associação Fundação
Social dos Pequenos e Médios Agricultores Rurais do Sul de Sudeste
do Pará (AFUSOPARSSP).
Além de presidente da AFUSOPARSSP, Alderico coordena a ocupação
da Fazenda Araguaia. É sócio do STR de São João do Araguaia, e luta pela
regularização da área que mora. Atua principalmente na defesa do direito à
terra.
Foi entrevistado em Itupiranga em junho de 2007. Na época da entrevista
ocupava o cargo de sócio do STTR desde 2002. O defensor relatou que
começou a receber ameaças desde 18/07/2006. Foi ameaçado de forma
direta e pessoal pelo próprio agressor que é fazendeiro e se auto-intitula
proprietário da fazenda Cabo de Aço. Foi ameaçado também por pistoleiros
da região, chegou a nomear dois dos ameaçadores para a equipe que o entrevistou. As ameaças também são feitas por recados através de terceiros e
por telefonemas. Na época da entrevista, as áreas das fazendas Araguaia
e Cabo de Aço eram alvos de uma ação de reintegração de posse por parte
do fazendeiro e existia um clima de tensão na região por conta da presença
da Tropa de Choque da Polícia Militar que tinha como objetivo fazer estes
despejos.
67. Reginaldo da Silva Lima – Régio
Reginaldo não é defensor de direitos humanos de acordo com os critérios adotados pelo Programa. É agricultor sem terra, participa da luta pela
desapropriação da “Fazenda Araguaia”, é membro da Associação Fundação
Social dos Pequenos e Médios Agricultores Rurais do Sul e Sudeste do Pará
(AFUSOPARSSP). Relatou que também foi vítima de ameaças feitas por
fazendeiro e por pistoleiros da região, diretamente, por recados de terceiros
e por telefonemas.
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Município de Marabá
68. João Batista Braga
Este DDH é agricultor e atua como militante há 12 anos. Retomou sua
militância dois anos após a morte de Pedro Laurindo, quando assumiu a
coordenação do assentamento. Hoje é membro da Direção do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Marabá. Atua na defesa do direito à terra, meio ambiente e direitos dos Trabalhadores Rurais. Assumiu a liderança do acampamento “Zumbi dos Palmares II” (Fazenda Cão de Aço), após o assassinato do Sindicalista Pedro Laurindo, assassinado por um pistoleiro em outubro
de 2005. O defensor luta desde então pela desapropriação da fazenda Cabo
de Aço e, em função dessa luta, já foi seqüestrado, ameaçado, chegando
inclusive a ser preso com mais 6 (seis) pessoas da DECA, onde ficou detido
por mais de 30 dias. O INCRA até hoje não resolveu o problema da desapropriação da área.
O DDH afirma que: “a polícia só prende trabalhador. Mas não incomoda
fazendeiro e nem pistoleiro”. Ressaltou que existem nos municípios da Região situações de risco como a ação de crime organizado que consiste na
ação de pistoleiros e grileiros. O defensor afirmou que gostaria que algum
órgão estadual ou federal pudesse resolver a situação dos trabalhadores rurais acampados. Aceitaria a proteção, mas lembra que no ano passado, um
rapaz estava com seguranças e estes eram envolvidos com os fazendeiros,
por isso o defensor não confia na polícia de Marabá.
69. Antônio Gomes (Pipira) – Presidente do STR de Marabá
O defensor, desde 1998, tentou implantar Projeto Agro-extrativista na
região e foi acusado pelos fazendeiros e madeireiros que vivem próximo
a sua comunidade de tê-los denunciado para o IBAMA, pois este órgão tinha realizado operações nesta região. Em função dessas denúncias foi
ameaçado por fazendeiros e madeireiros que contrataram pistoleiros para
matá-lo. Nesta época ficou sob os cuidados da Polícia Federal. Em 2003
quando assumiu a Presidência do STR tentou novamente criar a reserva,
as ameaças aumentaram com motos rondando sua casa, foi seguido por
uma caminhonete, recebeu telefonemas anônimos que diziam saber onde
o defensor se encontrava, e onde os seus filhos estudavam. O DDH suspeita que o responsável por esta ameaça seja o mesmo que está por trás da
morte de Pedro Laurindo. Recentemente, seus companheiros da comunidade Josinopólis, vêm sendo ameaçados por duas pessoas conhecidas como
Francisco e Malvado. Recebeu outra ameaça por telefone quando estava na
desapropriação de uma outra fazenda da região. No ano de 2006, em Quatro Bocas, houve uma reunião de fazendeiros onde foi discutido que tinham
que dar um jeito de tirar o DDH do meio deles por causa de sua atuação.
Neste mesmo ano por volta do mês de novembro, ao se dirigir à padaria
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para comprar pão, foi abordado por um elemento desconhecido, que falou
para o defensor comprar-lhe uma carteira de cigarros. O DDH se negou a
comprar o cigarro. O desconhecido então falou “eu ganho dinheiro fácil para
vigiar pé de fazendeiros, e esse sujeito (apontou para a pessoa do defensor) tem dinheiro”. Em 06 de Abril de 2007, dois elementos falaram para sua
irmã que iriam dar uma pisa no defensor e depois cortariam as suas mãos.
Esses fatos foram comunicados à Secretária de Justiça e Direitos Humanos,
Socorro Gomes. O defensor não vai à comunidade à luz do dia, somente à
noite e às escondidas. O DDH já foi vítima de abuso de autoridade por parte
do delegado de polícia que o empurrou numa discussão. Na cidade existe
a ação de crime organizado, patrocinado por latifundiários, que usam muita
gente de outras regiões. Há, também, grupos de extermínio, muita violência,
corrupção e, ainda, violência policial e precedentes de violências contra defensores em direitos humanos e o histórico de vários companheiros que já
foram ameaçados: Irmã Adelaide, Pedro Laurindo, Dedé, Cleonice, Samuel,
Dezinho e Ribamar em Rondon do Pará.
70. João Santos da Silva – Presidente da Associação de
Comunicação de Itupiranga; Ex-presidente do STR de Itupiranga
O defensor não relatou nenhum tipo de ameaça direta, mas destacou os
riscos de violência, pois na área há atuação de organizações criminosas,
como as redes de fazendeiros, madeireiros e pistoleiros que se associam.
Informou ainda precedentes de violência contra outros DDH’s.
71. Pedro de Oliveira Torres – Militante da Associação de
Pequenos Produtores Familiares Unidos Planta Brasil
Este DDH é agricultor e atua na luta pelo direito à terra e à moradia. Em
novembro de 2006, um pistoleiro e chefe de uma das quadrilhas da região o
ameaçou por meio de terceiros, por conta de que o DDH foi solidário a trabalhadores sem terra que ocuparam a Fazenda Sta Bárbara. Informou também
que recebeu um bilhete com o alerta de um amigo, de que um coronel que
tem terras na região, teria contratado pistoleiro para matá-lo, junto com um
outro DDH.
72. Marilda Araújo Lima – Militante do STTR
A defensora é agricultora. Atua na luta pelo direito à terra, direito das mulheres, direito da criança e do adolescente, defesa do meio ambiente e da
moradia. A DDH relata que foi ameaçada através de uma ligação telefônica,
por um cidadão que não soube identificar, na ligação lhe foi dito que se não
deixasse a área em 24h seria assassinada, além de outros xingamentos de
ordem pessoal. Tem dúvidas se a ligação tem relação com sua atuação ou é
causada por ciúmes, mas afirma que a disputa por terras e moradia na área
é muito acirrada e que há pressão inclusive de policiais para que as famílias
abandonem a área.
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Município de Eldorado dos Carajás
73. Manoel Teixeira Pinto – Líder do Acampamento Santa Maria
O defensor é líder do Acampamento Santa Maria, onde se encontram
atualmente mais de 288 famílias. Foi ameaçado em função de sua atuação
a frente dos acampados. Existem Pistoleiros ligados à Fazenda Santa Rita
que o ameaçam. Tais ameaças partem de fazendeiros da região, que tentam
parar a atuação do DDH.

Município de Santana do Araguaia
74. MÁrio Pedro Seber JÚnior – Engenheiro Agrário, e Secretário de
Agricultura.
Mário não é DDH. É fazendeiro e engenheiro agrário e trabalha no Município de Santana do Araguaia. Foi entrevistado em Marabá em junho de
2007. Na época da entrevista ocupava o cargo de Secretário de Agricultura
do Município de Santana do Araguaia. Recebeu ameaça pelo telefone em
maio de 2006. As causas das ameaças seriam as denúncias feitas contra
a grilagem de terra e a violência na região, bem como a ação de pistoleiros
que estão se misturando aos Sem Terra. A determinação do Governo do
Estado em realizar reintegrações de posse da terra deu espaço para que
criminosos se regularizassem em áreas onde existem ocupações. O entrevistado não responsabiliza a FETRAF ou FETAGRI pelas ações ilegais que
está denunciando ou mesmo pelas ameaças. Existem no município outras
situações de risco, diversas das ameaças aqui citadas: a ação do crime organizado, constituído de grupos de pistoleiros e grileiros que ocupam terras
na região em busca de lucro e que reagem à atuação do entrevistado, que
tem buscado providências junto à polícia. O entrevistado também asseverou
que estes pistoleiros podem ser pessoas que já foram utilizados, em outros
tempos, por fazendeiros da região, e que ficaram sem serviço depois que
a região se “pacificou”. Ressaltou, no entanto, que nunca concordou com
métodos violentos e não utilizou os serviços destas pessoas.

Município de Redenção
75. Domingos Dias dos Santos – Militante do Sindicato dos
trabalhadores Rurais de Redenção.
DDH que trabalha na Secretaria Municipal de Redenção e atua na luta
em defesa ao direito à terra, ao meio ambiente, ao trabalho, e em casos de
violência estatal. O defensor relata ameaças que remontam do ano de 2003
até 2006. O DDH refere que por ter denunciado o trabalho escravo em uma
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das fazendas da região passou a sofrer ameaças de homicídio. Recebeu
telefonemas em que lhe diziam que se não se afastasse das áreas de ocupação seria assassinado por pistoleiros. Ocorreu com o DDH outro incidente
de ameaça dentro do Sindicato em que um dos agressores é um cidadão
que circula nos movimentos sociais, mas articula-se também com fazendeiros da região. Um pistoleiro já avisou que caso o defensor se aproximasse
de uma ocupação ele seria morto.

Município de Redenção/Ourilândia do Norte.
76. Raimundo Paulino da Silva Filho – Trabalhador da Secretaria
Municipal de Redenção; Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária
e da Agricultura Familiar de Ourilândia do Norte; Coordenador dos
Movimentos dos Trabalhadores Rurais do Alto Xingu.
O defensor é lavrador, mas trabalha na Secretaria Municipal de Redenção. Atua na luta pelo direito à terra. Este DDH relata que a área é de grande
conflito pela disputa de terras e, que por ter participado da desapropriação
da Fazenda Santa Clara, sofreu diversas ameaças, tendo sido, inclusive,
vitima de tentativa de homicídio, quando atiraram contra ele, acertando no
vidro retrovisor de sua moto. Relata, ainda, que já ocorreram vários homicídios na região contra trabalhadores rurais. Fez diversas ocorrências policiais, mas desistiu de buscar justiça, pois, segundo o defensor, as denúncias
não chegavam às mãos do Juiz.

Município de Ourilândia do Norte
77. Firmino Freitas da Silva – Trabalhador da Secretaria Municipal
de Redenção; Membro da Associação dos Pequenos Produtores e da
Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais e Meio Ambiente, Expresidente do STR de Ourilândia.
O defensor é lavrador, mas trabalha na Secretaria Municipal de Redenção. Atua na luta pelo direito à terra. O DDH relata que foi ameaçado de
morte por policiais civis da região por ter denunciado uma pessoa que afligia
as famílias de sua comunidade, que além de não ser preso pelos policiais,
pôde continuar agindo livremente na área, ainda que houvesse provas contra o mesmo (O relato demonstra existir uma ligação entre os policiais e este
cidadão). Os policiais passaram então a cobrar pela “segurança” na área e
como o DDH os denunciou, acabou recebendo ameaças contra sua vida. Os
policiais, apesar de denunciados à Corregedoria não foram punidos. O defensor denunciou que sofreu diversos ataques contra sua reputação, como
calúnia e difamações. Expõe ainda que o fato da concentração de renda
estar nas mãos de poucos torna a região muito conflituosa.
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78. Francisco Ferreira Mota – Diretor Sindical do STR de
Conceição do Araguaia.
O DDH relata que por ser líder e por ter organizado a ocupação da Fazenda Araguaia foi ameaçado de morte por pecuaristas da região que têm
ligação direta com o INCRA. Após a morte do dono da Fazenda Araguaia
em 2004 Sr. Luciano (assassinado), os antigos donos da área solicitaram ao
Fórum a reintegração de posse, o que lhes foi dado. Porém a viúva do Sr.
Luciano autorizou a ocupação da mesma pelos trabalhadores rurais, o que
ocorreu em 2006, mas a Justiça desconsiderou esse fato. Esse conflito é
que tem gerado as ameaças a diversas pessoas que estão na área.

Município de Jacundá
79. Maria de Jesus da Silva Aguiar
A defensora é Vereadora e atua na luta pelo direito à terra, direitos das
mulheres, direitos da criança e do adolescente, defesa da moradia e, ainda,
em casos de violência estatal. DDH que é militante do Movimento Popular
pela Reforma Agrária e está na Câmara Municipal como vereadora. A defensora relata que foi interpelada por um senhor em frente à Câmara Municipal que lhe disse que sua vida estava por um fio e solicitou que a DDH o
procurasse à noite, quando se encontraram novamente, o cidadão afirmou
que a causa de seu assassinato seria os assentamentos promovidos pelo
INCRA na região. A posteriori recebeu um telefone de uma senhora que se
identificou apenas como uma amiga e lhe disse que a DDH seria morta por
questões políticas. A defensora teve informações de que o Grupo envolvia a
atuação de pistoleiros vindos de fora. As duas causas mais prováveis para
as ameaças eram a desapropriação da Fazenda Ararandeua e o fato da
mesma fazer parte da oposição no Parlamento Municipal.
80. R. P. S. – Menor de Idade
R.P.S. não é DDH, mas foi ameaçado. Por ser menor de idade e por não
ter nenhum responsável, na ocasião foi entrevistado na presença do Defensor público Dr. Antônio Roberto Figueiredo Cardoso.
Mora em São João do Araguaia, no acampamento Onze de Setembro
com seu tio, desde o início da ocupação. A sua mãe é sócia da Associação
Fundação Social dos Pequenos e Médios Agricultores Rurais do Sul e Sudeste do Pará, AFUSOPARSSP, na qual se organiza. Na data da entrevista
o seu tio estava no assentamento e sua mãe encontrava-se em Marabá, no
outro lado do rio, doente. Declarou que foi ameaçado, mas não deu maiores
detalhes destas ameaças.
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Município de Piçarra
81. Maria da Penha Zuquete Sepulcro (Penha)
82. Ilza Lopes Rodrigues
As DDH’s são Lavradoras, fazem parte, a dois anos aproximadamente, do
Acampamento Prosperidade, em frente à Fazenda Marcos Júnior. Fizeram parte de um movimento de despejados no Governo anterior na cidade de Marabá.
Os acampados da Prosperidade são ligados ao STR de Piçarra e à FETAGRI.
Estes passaram acampados, com 50 famílias, próximo à cidade de Piçarra, próximo à fazenda de Antônio Izalto. Como foi colocado fogo no acampamento, os
trabalhadores tiveram que sair e foram para frente da Fazenda Marcos Júnior.
Relato comum: a polícia começou a passar no acampamento e no início
não fez nada, mas depois passou a mandar que os assentados saíssem e
começou a ameaçá-los. Um dos policiais acusou as DDH’s dizendo que as
mesmas estavam cometendo o crime de formação de quadrilha. A polícia
pegou alguns rapazes, levou para a delegacia e os ameaçou dizendo que se
voltassem ao acampamento iriam ser presos. Os meninos voltaram à área.
No dia 20 de junho de, quando alguns rapazes estavam no mato, um grupo
de policiais deu uma rajada em direção aos mesmos que saíram correndo.
Não sabem se alguém foi ferido. Onze rapazes estão desaparecidos ou fugidos. Os policiais destruíram um banheiro que eles fizeram, e tem afirmado
que os acampados vão ter que sair. Um deles falou: “eu já falei que esta
velha teria que sair”. Existem outros casos de violação, com agressões e
prisões arbitrárias de lavradores por parte da polícia. As DDH’s atribuem
essas ameaças e violações à corrupção e à violência policial e à tentativa
de retirar os lavradores e a situação de risco ao fato de que os trabalhadores estão tendo algum sucesso na luta pela desapropriação da área e o
fazendeiro está perdendo espaço. Por outro lado, os supostos proprietários
responsabilizam as DDH Penha e Ilza pela ocupação e já afirmaram que se
perderem a área as DDH’s serão mortas.

Município de Benevides
83. Benedita de Jesus Cavalcante – Presidente da Associação dos
Agricultores da Fazenda Maguari
A DDH Atua há seis anos com comunidades, defendendo o direito à terra,
à moradia e a preservação do meio ambiente. Sua principal atividade são
ações de apoio aos trabalhadores de uma área, que foram despejados ilegalmente pela policia a mando dos supostos proprietários.
Relato comum (Benedita Jesus, Benedito Rayol e João Melo):
Os DDH’s acompanham os casos judiciais envolvendo a área e as denúncias que fizeram de crimes contra o meio ambiente por parte dos ditos
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proprietários. Trata-se de um conflito acerca da área da Fazenda Maguari
(que era da empresa AMBEV). Uma pessoa se dizendo dona da área vendeu a mesma para outras pessoas que tentam retirar as famílias da área.
Em 4 de novembro de 2005, cerca de 30 policiais da DIOE, liderados por
um delegado, entraram na área fizeram o despejo sem ordem judicial. As famílias foram expulsas, uma pessoa foi pressa e depois que as casas foram
destruídas houve diversas ameaças. Em 6 de novembro de 2005, a DDH e
seus companheiros, Benedito e João, foram convidados a ajudar as famílias. Houve uma reunião, com os proprietários, com a PM e uma associação
que foi criada. A defensora Jesus contestou os documentos apresentados
pelos supostos proprietários, pois o mesmo era falso, uma vez que continha apenas um carimbo da DIOE. Em 13 de dezembro a área foi visitada
pelos pretensos donos e um Oficial de Justiça com um mandado judicial
de interdito proibitório expedido pela juíza da cidade. Nesta ocasião, junto
com os pretensos donos da fazenda, veio um carro cheio de jagunços. Um
fazendeiro chegou de forma arrogante e no meio da discussão apontou o
dedo na cara da DDH Jesus, falando que a mesma iria se arrepender e que
pagaria um preço muito caro por sua atitude. Outro suposto proprietário se
declarou sócio e falou que queria a DDH se afastasse daquela luta, pois as
famílias eram muito otárias e que a DDH poderia ganhar outras coisas, pois
se não se afastasse poderia ser presa pela DIOE. Após esse fato ficaram
sabendo que os agressores andaram falando que os líderes da ocupação
tinham que desaparecer e que no dia em que foram fotografar a área tinham
policias militares dentro da mesma com os supostos proprietários, ocasião
em que um dos proprietários mandou um homem atirar na defensora e este
chegou a sacar uma arma, mas não atirou porque os policias não deixaram.
Nesse dia estava Aioub (trabalhador que terá seu relato exposto abaixo),
João, Bené e outros.
Entre os meses de março e abril de 2006 os supostos proprietários voltaram a devastar a floresta, de onde tiraram toras de madeiras, além de
fazerem carvoarias, sendo que ate policias tinham forno. Os defensores e a
comunidade fizeram as denúncias à juíza e ao IBAMA.
Após esse fato, em 16 de julho de 2006, foi realizada uma operação
pelo IBAMA com o apoio do Ministério Publico Federal e as Policias, na
qual foram interditadas carvoarias, apreendidas motos-serra e proibida a
retirada de madeiras, além de ter sido constatado trabalho escravo na área.
Os DDH’s creditam as causas dessa situação à violência patrocinada pelos
supostos proprietários na repressão e à tentativa de controle dos trabalhadores. A DDH acredita também que esta situação seja causada pela impunidade e a corrupção existente em alguns órgãos públicos. Os defensores
tentaram fazer ocorrência, mas não tinha escrivã na delegacia para registrar
a mesma.
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84. Benedito de Assis Rayol
O defensor é trabalhador rural e exercia papel de liderança numa área
rural de seu Município e junto com João Melo e Jesus foi ameaçado pelos
supostos proprietários da fazenda Maguary. (Ver relato comum acima)
85. João dos Santos Melo
DDH que tem uma atuação de aproximadamente 10 (dez) anos, porem
não é sindicalizado, e não exerce função na associação. O defensor atua
com sua esposa e os trabalhadores na ocupação da Fazenda Maguary.
Alem do relato comum acima o entrevistado informou outra ameaça no dia
12/01/07 às 10h da manhã no acampamento ao lado da fazenda Maguary.
O caseiro da referida fazenda estava armado, ele provocava os trabalhadores do acampamento com xingamentos, ironias, provocações verbais o que
irritara o defensor e os demais trabalhadores. Outro acontecimento que esta
gerando conflito é que a mulher do caseiro estava fotografando os trabalhadores no banho, semi-vestidos, ou fazendo as suas necessidades fisiológicas. Quando os trabalhadores perguntam o porquê das fotos o caseiro disse
que a esposa esta sendo paga para fazer isso. Este acontecimento gerou
discussões; como o episodio entre o defensor e o caseiro, no qual este o
ameaçou de lhe dar um tiro no peito. O defensor foi à delegacia de Benevides fazer o boletim de ocorrência, entretanto a escrivã se recusou a fazê-lo,
alegando que deveriam se reconciliar. “O delegado não dá credibilidade ao
defensor” (textuais). (Ver relato comum acima)
86. Aioub Mokdeci Huad
É mototaxista. Participava da ocupação, mas não é DDH. Foi advertido por terceiros que estaria se metendo em uma grande confusão. Citou,
no entanto, a violência policial e de pistoleiros patrocinada pelos supostos
proprietários na repressão dos trabalhadores. Confirmou as ameaças aos
outros entrevistados.

Município de Tomé Açu
87. Maria de Nazaré da Silva Souza (Paula) – Presidenta do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igarapé Açu.
A defensora é agricultora, atua nos movimentos sindicais há 15 anos e
atualmente está no 2° mandato como Presidenta do Sindicato de Tomé Açu.
A DDH foi entrevistada em setembro de 2007, após o recente assassinato
de “Paulista” uma liderança na região. A defensora relatou que em 2004
um grupo de trabalhadores acampados na fazenda Ponta da Serra foram
despejados e no ato do despejo ela foi advertida por uma pessoa que se voltasse à fazenda ficaria lá mesmo. Nesta ocasião a defensoria ouviu policiais
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militares comentarem que os trabalhadores rurais e as lideranças deveriam
ser mortos por estarem ocupando a terra. Em 2006 no 2° turnos das eleições a defensora foi ameaçada e insultada por um indivíduo que comanda
a pistolagem no município e que trabalha com um fazendeiro de Tomé Açu.
Este cidadão ameaçou a defensora dizendo: “se entrarem em minhas terras
eu não mando matar, eu mesmo mato”. Esse cidadão e seus comparsas
proibiram a comemoração da reeleição para Presidente. Este fazendeiro é
ligado à prefeitura do município. A cidade tem histórias de violação, seqüestros e assassinatos de lideranças e de trabalhadores rurais.

Município de Xinguara
88. Iraci Oliveira dos Santos
A entrevistada é professora concursada da SEDUC-PA, não tem atuação
política, mas se encontra em situação de vulnerabilidade, ameaça e risco
desde 1999 quando do seu filho W. S. S. de 15 anos foi vítima de tortura
e espancamento por policiais civis e a mesma denunciou a violência e ingressou com ação judicial em desfavor dos policiais autores da tortura. A
tortura deixou seqüelas de ordem psicológicas no filho da entrevistada, o
que a motivou a mudar-se para Belém em 2002, em razão do tratamento do
filho, embora continue indo periodicamente ao município de Xinguara. Após
a mudança para Belém as ameaças cessaram. Entretanto, em meados de
abril de 2007 recebeu um telefonema no seu celular, originado do telefone
público, cujo prefixo era de Xinguara, dizendo: “não pense que esta causa
vai acabar como vc quer”. Em junho do ano corrente a entrevistada recebeu
outro telefonema originário desse mesmo prefixo perguntando “você está
vindo em Xinguara quando?”. A entrevistada depois veio a descobrir que
policiais civis contrataram um detetive particular em Belém para investigála. Este caso foi denunciado internacionalmente, pois no Estado os policiais
continuam impunes. Destaque-se também que frei Henri, que também denunciou estas torturas, também se encontra ameaçado na região.
89. Henri des Roziers – Advogado e Religioso; Membro da Comissão
Pastoral da Terra
Frei Henri foi ameaçado diversas vezes, por sua militância em favor
da reforma agrária e por denunciar a grilagem de terra e o trabalho escravo no sul do Pará. Segundo nota da CPT, no dia 18.10.07, chegaram
informações na Policia Militar de Xinguara, que três pistoleiros estariam
contratados para assassinar Frei pelo valor de R$ 50.000,00. As fontes,
as pessoas envolvidas e os detalhes comunicados mostram, na opinião da
PM e da CPT de Xinguara, a procedência das informações e a seriedade
das ameaças.
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Em razão da sua atuação como advogado da CPT, na luta pela terra, no
combate ao trabalho escravo, à impunidade e contra arbitrariedades policiais, Frei Henri des Roziers recebe, há muito tempo, várias ameaças, e às
vezes necessitou de proteção. Desde fevereiro de 2005, após o assassinato
da Irmã Dorothy, por ordem do Governo Estadual, o religioso está sob a
proteção da Policia Militar.
A referida nota alerta ainda que, diante do contexto em que se vive no
Estado do Pará, marcado pela violência e pela impunidade, não faz sentido
oferecer proteção policial aos ameaçados de morte se não são adotadas medidas eficazes para sequer concretizar as condenações judiciais referentes
aos mandantes e executores de trabalhadores rurais. A CPT informa ainda
insistência com os responsáveis pela Segurança Pública do Estado do Pará,
para que a policia investigue seriamente a origem das ameaças, realizando
um trabalho preventivo para evitar as mortes. Todavia isto não tem sido prioridade para o Estado, pois é mais cômodo oferecer segurança policial para os
casos de maior repercussão. Destaque-se que no caso destas últimas ameaças as investigações feitas pela Polícia Civil expuseram consideravelmente
Frei Henri e as pessoas preocupadas com as ameaças, demonstrando não
existir um trabalho de inteligência eficaz por parte do aparato de segurança
pública. Tais denúncias foram encaminhadas para a Ouvidoria da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República entre outros órgãos.

Município de Santa Maria das Barreiras
90. Rita da Costa Pinto (Rita do Sindicato) – Presidenta da
Associação dos Trabalhadores Rurais União e Poder; Representante
do Sindicato dos Trabalhadores de Santa Maria das Barreiras.
A defensora atualmente ocupa o cargo de Presidente da Associação das
Trabalhadoras Rurais União e Poder, e é representante do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais em Santa Maria das Barreiras. A defensora relata que
trabalhadores rurais ligados à entidade lutam pela desapropriação de uma
parte da área da Fazenda Cristalino. O fazendeiro acusa a defensora de ser
a articuladora dessas lutas. Este tem uma ação na justiça para ser indenizado pelo INCRA e procurou a DDH oferecendo a quantia de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil Reais) para que convencesse os trabalhadores e colonos a
desocuparem a área. A defensora não aceitou. Este senhor lhe disse que foi
procurado por pistoleiros que se ofereceram para matar a defensora, o que
não teria sido aceito pelo mesmo. Ao ser avisada por terceiros que o fazendeiro contratou os serviços de pistoleiros, a defensora fugiu no dia seguinte
para outro Município mais seguro. A DDH chegou a ter sua prisão preventiva
decretada juntamente com Nivaldo (relato abaixo), a pedido da DECA, mas
a mesma foi revogada, pois não existia nenhuma acusação ou fato na qual
esta prisão pudesse ser baseada.
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91. Nivaldo Pereira – Presidente do Sindicato Rural de Santa Maria
das Barreiras.
Em março de 2007, o DDH e seus companheiros foram vítimas de um
atentado por parte de homens encapuzados que disparavam tiros à revelia.
O carro do DDH foi totalmente metralhado.
Sua esposa também foi agredida e seu filho ameaçado de afogamento
em um poço próximo do acampamento. Outras pessoas também foram vítimas de violência. Uma criança de aproximadamente 06 anos foi ameaçada
com um revólver no ouvido. Espancaram várias mulheres e crianças que
se encontravam no acampamento. Destruíram roupas, documentos de todos os presentes, tudo que havia de alimento, enfim o que havia de bens
materiais no acampamento foi destruído pelos pistoleiros. Seqüestraram a
esposa do DDH, a sogra, o cunhado e filho de 06 meses do casal, conduzindo-os até a BR, quando foram praticamente jogados do veículo. Já no chão,
desfecharam tiros para cima.
Este DDH se encontrava sob proteção do PEPDDH e da Polícia Militar,
desde Agosto de 2007. De forma surpreendente o Delegado titular da DECA
fez um pedido ao Juiz de Conceição do Araguaia para a decretação de prisão
preventiva de pessoas envolvidas em extorsão, porte ilegal de armas e pistolagem na região. Esta providência, de investigação de grupos armados no Sul
do Pará, era inclusive uma demanda do próprio defensor Nivaldo Pereira e de
movimentos sociais da região. Inexplicavelmente, porém, o Delegado incluiu
o nome de Nivaldo entre os que deveriam ser presos. Assim, Nivaldo, que
desde agosto de 2007 encontrava-se diuturnamente sob proteção, uma vez
que havia sofrido um atentado, teve sua prisão preventiva decretada pelo Juiz
da Comarca e efetivada por policiais da DECA. As duas peças que serviram
de base para sua prisão: a representação policial e o decreto de prisão são
documentos que em nenhum momento referem-se a qual seria a conduta delituosa ou que fato ilegal Nivaldo teria cometido para ser preso. Ainda assim,
Nivaldo ficou mais quase um mês detido até que, após muita pressão de várias entidades de direitos humanos e do próprio Programa Nacional e Estadual de Proteção a DDH, levou o Juiz a revogar a prisão preventiva, atendendo
um pedido da Defensoria Pública do Estado e da SDDH.

Município de Dom Elizeu
92. José da Conceição da Silva (Zé da Pampa) – Diretor da
Associação de Trabalhadores Rurais de Nova Kauana e membro da
FETRAF.
Segundo a Ocorrência policial que registraram, no dia 14 de setembro do
ano de 2007, houve uma reunião de fazendeiros em Rondon do Pará, na
qual estavam presente Josélio, Delsão, Joãzinho Americano, Dr. Janú, Oze-
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bal, Daniel Americano, Tiago Americano, Irmãos Berbel e outros, Na mesma
foi mencionado que a melhor saída para solucionar o problema de ocupação
de terras naquela região, seria eliminar o Brito, Zé da Pampa e Manoel Borracheiro, pois os mesmos seriam os líderes dos movimentos de ocupação
de terras. Foi dito ainda, na referida reunião, que os fazendeiros deveriam
se lembrar que depois da morte de Dezinho as ocupações diminuíram (e
com o passar do tempo de sua morte) e que àquela altura as autoridades
já tinham se esquecido daquela região, pelo que poderiam praticar tais atos
livremente. Informaram ainda que a concretização de tais crimes de encomenda era uma questão de tempo, pois quando o consórcio se reúne já
existem pistoleiros contratados para consumar a decisão da reunião.
Menos de um mês após as ameaças, Manoel Borracheiro foi assassinado em uma emboscada às proximidades de sua casa.
93. Manoel da Conceição Cruz Filho (Manoel Borracheiro)
– Diretor da Associação de Trabalhadores Rurais de Nova Kauana;
Membro da FETRAF.
Este defensor foi assassinado no mês de outubro de 2007, logo após ter
denunciado, juntamente com Brito e Zé da Pampa, o plano dos fazendeiros
da região para assassiná-los.
Em seu depoimento o defensor denunciou que existia uma situação de
violência instalada na região, contra lavradores do acampamento Flor do
Campo, que haviam sido despejados da fazenda Mandaraí, onde já havia
sido inclusive vitimado um trabalhador rural.
Os DDHs citados denunciaram ainda a existência de milícias armadas
que contavam até mesmo com a participação de policiais.
Não existe até o momento notícias de que os responsáveis pelo seu assassinato tenham sido presos, apesar de todos na região saberem de quem
partiu o atentado.
O DDH afirmou ainda que um dos fazendeiros que o ameaçava, conhecido por Delção, também está envolvido na morte do Sindicalista Dezinho em
Rondon do Pará.

Município de Abaetetuba
94. Diva de Jesus Negrão Andrade — Conselheira tutelar do
município de Abaetetuba; agente pastoral na Diocese da Cidade
A DDH, após receber denúncia anônima sobre a prisão da menor L.A.B.,
em cela com diversos homens, tomou várias providências para que a violência sofrida pela menor chegasse até a sociedade, além de chegar às
instituições legais. A DDH também acompanhou a menor na maioria dos
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depoimentos, de modo que sua imagem ficou atrelada publicamente ao
caso, resultando em vários fatos, entre eles, insinuações feitas por homens
desconhecidos à DDH, do tipo: “aqueles três mexeram com gente grande”, “
essa loira mexeu com muita gente e está com os dias contados”, “esse bispo
mexeu com a máfia, ele também tá na lista, e os homens sabem o trajeto
dele”, “ tenho até pena dessa loira”, “agente sabe quem é o cabeça dessas
denúncias”. Dias depois outro homem desconhecido passou pela defensora
dizendo: ”tu não devia ter feito isso, não devia mesmo”. Na mesma época
a DDH recebeu mensagem de voz pelo celular, com barulho de disparo de
armas de brinquedos. Alguns policiais próximos alertaram os conselheiros
para terem cuidado. A DDH tem se recusado a atender casos que não são
da alçada do conselho tutelar. A vice-prefeita do município ofereceu camas
para que os conselheiros durmam no local, para não saírem à noite, mas a
DDH se recusa, pois, no local também não ha segurança.
95. Maria imaculada Ribeiro dos Santos — Conselheira tutelar do
município de Abaetetuba.
A DDH sente-se ameaçada por policiais quando vai à delegacia. Em algumas ocasiões é ignorada por eles. A DDH soube que os policias culpam
as conselheiras tutelares por conta do caso da menor presa na cela com homens. A DDH ouviu da conselheira tutelar Diva, que um grupo de elementos
de má índole, insinuou que eles haviam mexido com a pior classe, e que os
mesmo tinham fotos das defensoras, sabiam onde elas moravam e que eles
(os policiais) estavam esperando a poeira baixar, pois, a Imaculada, a Diva
e o Flávio estavam na “lista”.
96. Flávio Giovenale — Bispo da Diocese de Abaetetuba
O DDH enfrentou o tráfico de cigarros no Município e fomentou a discussão sobre a reorganização da economia de Abaetetuba, que não teria mais
o cigarro como eixo. Nos anos de 1999 e 2000, recebeu ligações de amigos
que diziam para o mesmo ter cuidado. Em 2007, após a batida da Polícia
Federal que prendeu comerciantes e traficantes, iniciaram novas ameaças,
a partir de três desconhecidos que disseram para o Bispo se calar sobre as
drogas. O Bispo deu apoio aos conselheiros no caso da menor L.A.B. Em
dezembro de 2007, recebeu nova ameaça direta. O fato do apoio e auxílio
ao conselho tutelar no caso da menor, trouxe como conseqüência ameaça
de policiais que estão sendo transferidos para outros lugares e que vão perder economicamente. A maior preocupação do bispo é com a proteção das
defensoras Diva e imaculada.
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Recomendações
O desenvolvimento deste trabalho, realizado através de dezenas de horas de entrevistas com os/as defensores, conhecedores/as de sua realidade e
das causas das diversas violações sofridas, indicou diversas conclusões e propostas.
Assim, na perspectiva de subsidiar o Estado Brasileiro na formulação e promoção
de políticas públicas para o enfrentamento dessa realidade, bem como
os/as DDHs e suas organizações em seu potencial de reivindicação, é
que apresentamos um conjunto de recomendações, muitas das quais já
foram encaminhadas ao poder público durante o período da pesquisa.
Quiçá, estas recomendações sejam debatidas e implementadas para pôr fim às
tragédias que historicamente vitimam a décadas valorosos homens e
mulheres em nosso Estado.
I.Que a União e o Estado, através de seus órgãos de segurança, adotem providências urgentes para viabilizar proteção adequada dos/as defensores/
as ameaçados/as;
II. O reforço das equipes de proteção, com mais policiais e equipamentos
adequados (Armamentos, munição, coletes à prova de bala, celulares,
rádios portáteis HT, veículos para transporte);
III. Capacitação de agentes policiais em direitos humanos, técnicas de proteção adaptadas à realidade da região, e em outros temas necessários
ao trabalho de proteção de DDH’s. Que estes treinamentos priorizem
os policiais que já desempenham ou desempenharão efetivamente estas atividades;
IV. A discussão e definição de regras de proteção a serem observadas pelos integrantes do PEPDDH, pelos agentes públicos responsáveis pela
segurança e pelos/as defensores/as destinatários/as das medidas de
proteção;
V. Capacitação dos/as próprios DDH’s sobre medidas e cuidados para a
auto-proteção;
VI. Confecção de material informativo a ser elaborado pelo PEPDDH, com
orientações e contatos úteis para os defensores, principalmente em
caso de emergência;
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VII. Doação ou cessão de equipamentos voltados à segurança dos/as
DDH’s ameaçados/as, de suas residências e sede de suas entidades,
de acordo com a necessidade, mediante parecer técnico dos agentes
protetores ou órgãos de segurança.
VIII. Realização de investigações de todos os casos de ameaças e violações praticados contra os/as defensores/as.
IX. Alteração do Código Penal, com a inclusão de dispositivo que vede a
aplicação da Lei 9099/90 ao crime de ameaça, e o agravamento da
pena referente a este delito, dado o seu alto teor de ofensividade.
X. Que as delegacias sejam orientadas a registrar os Boletins de Ocorrência
de ameaça, mesmo quando o autor do delito não esteja identificado;
XI. A adoção de investigações permanentes, a respeito das diversas redes
de pistolagem e consórcios de criminosos, com a criação de banco de
dados sobre estes tipos de atividade ilícitas;
XII. Constituição de uma comissão que investigue todos os casos de assassinatos de DDH’s, ocorridos nos últimos 30 anos, que atue em conjunto
com a Comissão do TJE que apura as mortes ligadas aos conflitos por
terra no Estado do Pará;
XIII. Que a Polícia Civil e Militar, com o apoio da Polícia Federal e Interpol,
dê cumprimento a todos os mandados de prisão de responsáveis pelos
assassinatos de trabalhadores rurais e DDH’s do Estado do Pará.
XIV. A investigação das condutas de policiais militares e civis e demais agentes públicos envolvidos em casos de violação de DDH’s.
XV. Extinção ou reformulação da Delegacia de Conflitos Agrários - DECA,
bem como a investigação das omissões e das causas da parcialidade
desta unidade policial, conforme as denúncias e relatos apresentados
pelos DDH’s e suas entidades;
XVI. Comunicação obrigatória de todos os casos de violação de DDH’s à
Ouvidoria Agrária Nacional, Conselho Estadual de Direitos Humanos,
PEDPDDH, e demais órgãos competentes;
XVII. Investigação de todas as denúncias de trabalho escravo no Estado do
Pará com o fortalecimento dos órgãos envolvidos nestas operações;
XVIII. Instauração de inquérito policial para a investigação de crime de falsidade ideológica, decorrente da falsificação e uso de títulos podres,
relativos às propriedades griladas no Estado do Pará, bem como a in-
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vestigação do crime de corrupção por parte dos cartórios envolvidos
nestas ações;
XIX. Garantia de orientação e defesa jurídica gratuitas para DDH’s criminalizados, e disponibilização de advogados e/ou Defensores Públicos para
que os autores de difamação, calúnia ou injúria sejam processados;
XX. Implementação no Estado do Pará, do plano de educação e formação em direitos humanos, que atinja também servidores do sistema de
segurança pública, membros do Judiciário e Ministério público, dentre
outros.
XXI. Que o Estado garanta, através das medidas cabíveis, pensão para todos/as os/as familiares dependentes dos DDH’s assassinados no Estado do Pará;
XXII. Garantir atendimento psicossocial para DDH’s e seus familiares, vítimas de violação de direitos;
XXIII. Investigação de crimes ambientais denunciados pelos DDH’s, como a
extração ilegal de madeira em várias regiões do Estado;
XXIV. Fortalecimento do IBAMA e outros órgãos ligados à fiscalização e licenciamento ambiental, bem como à repressão de crimes ambientais.
Que os serviços desses órgãos sejam estendidos a todas as regiões e
municípios onde há ocorrência desses conflitos;
XXV. Revisão da legislação que trata de crimes ambientais com o agravamento de parte das penas relativas a estes delitos;
XXVI. Fiscalização das atividades ligadas ao agro-negócio e embargo de
qualquer atividade ou financiamento para expansão de plantações de
soja, cana de açúcar e eucalipto, no Estado do Pará;
XXVII. Embargo do funcionamento do Porto da Cargill em Santarém;
XXVIII. Suspensão do projeto de exploração de bauxita (Alcoa) no município de
Juruti, com a realização de estudos de impactos em direitos humanos e
ambientais causados por este projeto;
XXIX. Expansão da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e da Polícia
Federal para outros municípios do Estado;
XXX. Fiscalização e apoio do Ministério Público e das polícias na implementação dos PDS, das reservas e dos assentamentos, principalmente no
acompanhamento da demarcação das áreas;
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XXXI. Aumento do número de promotores, juízes e defensores públicos estaduais, principalmente para municípios que não possuem estes serviços
como Anapu e localidades como Castelo dos Sonhos, dentre outros;
XXXII. Interiorização das Corregedorias das Polícias e da Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública, ao menos para os municípios-pólos;
XXXIII. Realização de audiências públicas promovidas pelo CONSEP (Conselho de Segurança Pública) e Conselho Estadual de Direitos Humanos
nas cidades do Interior do Estado, para discutir a violência agro-ambiental e violações de direitos humanos;
XXXIV. Acompanhamento por parte da Polícia Federal e do Exército nas ações
de demarcação das áreas para reforma agrária nos municípios;
XXXV. Realização de amplo processo de Reforma Agrária, com real distribuição de terra, imediato aumento das metas de assentamento compatíveis com a demanda, garantia de infra-estrutura para os assentamentos, aumento dos investimentos e fortalecimento do INCRA, em todas
as superintendências do Estado;
XXXVI. Suspensão de todos os despejos programados em áreas de ocupação
no Estado do Pará, e a implementação de um grande processo de avaliação dessas áreas por parte dos órgãos fundiários como o INCRA,
ITERPA, GRPU, para fins de reforma agrária;
XXXVII. Expropriação de todas as áreas, para fins de reforma agrária, onde for
constatado o uso trabalho escravo e/ou cultivo de plantas voltadas para
a produção de entorpecentes;
XXXIX. De forma emergencial, que seja realizada vistoria em todas as áreas
onde se verifiquem violações de direitos contra trabalhadores rurais e
DDH’s;
XL. Revogação de qualquer dispositivo que impeça a vistoria ou desapropriação de áreas ocupadas;
XLI. Que seja assegurada a presença de defensores públicos em todas as
Varas agrárias do Estado.
XLII Que o Estado garanta, através de medidas cabíveis, benefícios assistenciais aos/às defensores/as e a seus familiares quando houver interrupção das atividades laborais, por causa das situações de risco e
ameaça.
XLIII Encaminhar pedido de providências aos órgãos executores das políti-
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Questionário
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AOS (ÀS)
DEFENSORES (AS) DE DIREITOS HUMANOS

FICHA DE ABORDAGEM
Município:..................................................................... Data da Entrevista:...................................................
Equipe Responsável:.....................................................................................................................................
I. PERFIL DO(A) DEFENSOR(A)
1.1 Dados Pessoais
1. Nome:.......................................................................................................................................................
2. Apelido:.....................................................................................................................................................
3. Sexo: 1. ( ) F 2. ( ) M
4. Orientação Sexual: 1. ( ) Heterossexual

2.( ) Homossexual 3. ( ) Outros

5. Naturalidade:............................................................................................................................................
5.1. Se natural de outro Estado, quando chegou ao Pará e por quê ......................................................
.................................................................................................................................................................
6. Nacionalidade: ................................... 7. Data Nascimento: ........... / ............ / ..........
8. Religião:...................................................................................................................................................
9. Raça/Cor:......................................... Etnia: .............................................................................................
10. Estado Civil: 1. ( ) Solteiro(a)		
3. ( ) Divorciado(a)

2. ( ) Casado(a)
4. ( ) União Estável

11. Dependentes: 1. ( ) Sim Quantos: ...................................... 2. ( ) Não
12. Endereço:.................................................................................................................................................
Telefone: ........................... Celular: .................................E-mail:............................................................
13. Saneamento básico: 1. ( ) Água encanada

2. ( ) Luz

3. ( ) Rede esgoto 4.( ) Telefone

13.1 – Esses serviços são viabilizados pelo poder público? 1. ( ) Sim 2. ( )Não 3. ( ) Quais?
.................................................................................................................................................................
13.2 – Tipo de moradia: 1. ( ) Alvenaria
13.3 – Condições de moradia: 1. ( )Própria

2. ( ) Madeira
2. ( ) Cedida

3. ( )outro
3. ( ) Alugada

4. ( )outra

1.2. Escolaridade:.........................................................................................................................................
1.3. Dados Profissionais
1. Profissão: ...............................................................2. Ocupação:..............................................................
3. Local de trabalho:.......................................................................................................................................
4. Salário/renda: R$ ...................................................5. Fonte renda............................................................
6. Vínculos empregatícios anteriores: 1. ( ) Sim

2. ( ) Não

7. Área/Ramo atividade:.................................................................................................................................
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1.4. Área de atuação e tipo de direitos defendidos por ordem de prioridade e/ou freqüência de atuação:
01. ( ) Direito a Terra

02. ( ) Direitos das Mulheres

03. ( ) Direitos da Criança e do Adolescente

04. ( ) Direitos de Portadores de
Necessidades Especiais

05. ( ) Direito ao Meio ambiente

06. ( ) Atuação na área do Direito

07. ( ) Direitos Trabalhistas e atuação sindical

08. ( ) Direitos de Homossexuais

09. ( ) Direitos da população negra

10. ( ) Direitos a moradia

11. ( ) Atuação em casos de violência estatal

12. ( ) Atuação na área da Comunicação

13. ( ) Outros.........................................................................................................................................
15.Tempo atuação..........................................................................................................................................
16. Nome ONG/MS/Instituição e local onde atua:..........................................................................................
17. Cargo/função:...........................................................................................................................................
1.5. Informações sobre Cônjuge/Companheiro(a):
1. Nome:..........................................................................................................2.Sexo: 1. ( ) F

2. ( ) M

3. Naturalidade: ..........................................................4. Nacionalidade:.......................................................
5. Escolaridade:..............................................................................................................................................
6. Profissão: ...............................................................7. Ocupação:..............................................................
8. Local de trabalho:.......................................................................................................................................
9. Salário/renda: R$ ......................................10. Fonte Renda:.....................................................................
11. É DDH?

1. ( ) Sim

2. ( ) Não

12. Tempo atuação:...................................................

13. Área atuação/Direito(s) defendido(s):......................................................................................................
14. Nome ONG/MS/Instituição onde atua:.....................................................................................................
15. Cargo/função:...........................................................................................................................................
16. Renda familiar: R$: ..............................................17. Renda Per capta: R$:...........................................
II – SOCIEDADE CIVIL NO MUNICÍPIO OU REGIÃO DE ATUAÇÃO
1. Organizações existentes:...........................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
2. Áreas de atuação/Direitos defendidos: .....................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
3. Entidades parceiras: . ................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
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III – PODER PÚBLICO NO MUNICÍPIO OU REGIÃO DE ATUAÇÃO
1. Órgãos existentes: ....................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
2. Relação do DDH e de sua entidade com estes Órgãos:
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................
3. Outras características da cidade:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IV – CARACTERIZAÇAO DA AMEAÇA
1. Houve ameaça? 1.( )Sim
2.( )Não
Data ......../......../........... Hora : ........................
2. Foi direcionada ao à defensor(a): 				 1. ( ) Sim
2.( ) Não
3. Foi direcionada a outras pessoas ou entidades? 1. ( ) Sim 2.( ) Não
4. Quem? 1.( ) Familiares
2. ( ) Entidades
3.( ) Outros:
5. Registrou Ocorrência Policial? 1.( ) Sim
2. ( ) Não
Qual o nº?: ..........................................Delegacia: .....................................................................................
6. Qual a autoridade?...................................................................................................................................
7. Foi encerrado o Procedimento Policial ? 1. ( ) Sim 2. ( ) Não
Em que Data? ............/............/.............. Caso negativo, por que motivo não foi feita a ocorrência?
8. ( ) Não quis fazer							
9. ( ) Teve Medo de fazer
10. ( ) Não tinha delegacia ou autoridade para fazer		 11. ( ) Outros:
12. Foi instaurado Processo Judicial? 1.( ) Sim 2.( ) Não
Qual Vara? ........................................ Número do Processo . .......................................................................
13. Qual foi o crime tipificado? ......................................................................................................................
14. Houve algum desfecho? 1.( ) Sim 2.( ) Não
15. Qual?
1. ( ) Absolvição
2. ( ) Condenação
3. ( ) Arquivamento
4. ( ) Prescrição ou Decadência
5. ( ) Impronúncia
6. ( ) Desclassificação do crime
IV.1. Descrição da Ameaça:...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
IV.2. Qual é a causa desta ameaça?..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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IV.5. Existiu algum outro tipo de violação de direitos do defensor?
1. ( ) Tentativa de Homicídio

2. ( ) Lesão Corporal

3. ( ) Tortur

4. ( ) Calúnia, Difamação ou Injúria

5. ( ) Esbulho possessório

6. ( ) Danos ao Patrimônio

7. ( ) Denunciação Caluniosa

8. ( ) Prisão Arbitrária

9. ( ) Cárcere Privado

10. ( ) Violência Sexual

11. ( ) Abuso de autoridade

12. ( ) outros

Quando ocorreu? ......../......../.............................. Hora:
2. Foi direcionada ao (à) defensor(a): 1.( ) Sim

2.( ) Não

3. Foi direcionada a outras pessoas ou entidades? 1.( ) Sim 2.( ) Não
4. Quem? 1.( ) Familiares

2. ( ) Entidades 3. ( ) Outros : ....................................................

5. Registrou Ocorrência Policial ? 1. ( )Sim 2. ( ) Não Caso positivo qual o nº? ....................................
6. Qual a autoridade?.....................................................................................................................................
7. Foi encerrado o Procedimento Policial? 1.( )Sim

2.( )Não

Em que Data? ......../......../...............

8. Houve Procedimento Judicial? 1.( )Sim 2.( )Não
9. Caso não tenha sido feita a ocorrência policial, citar o motivo.
10. ( ) Não quis fazer						

11. ( ) Teve medo de fazer

12. ( ) Não tinha delegacia ou autoridade para fazer

13. ( ) Outros: ...................................................

Processo Judicial
12. Existiu Processo Judicial? 1.( ) Sim

2.( ) Não

Qual Vara? ............................................................. Número do Processo . ..................................................
13. Houve algum desfecho? 1.( ) Sim

2.( ) Não

14. Caso positivo, qual foi?
1. ( ) Absolvição

2. ( ) Condenação 3. ( ) Arquivamento

4. ( ) Prescrição ou decadência

5. ( ) Impronúncia

6. ( ) Desclassificação do crime

IV.6. Descrição da situação de violação:........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
IV.7. Qual a causa da violação?.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
IV.8. Existe situação de risco diversa da ameaça?
1. ( ) Ação de crime organizado
2. ( ) Existem precedentes de violência contra defensores em circunstâncias semelhantes
3. ( ) Grupos de extermínio
4. ( ) Violência ou corrupção policial
5. ( ) Ação de grandes grupos econômicos
6. ( ) Outros: ...............................................................................................................................................

232

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

IV.9. Descrição da situação de risco..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IV.10. Qual a causa desta situação de risco?................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IV.11. Existiu violação de direitos ou ameaças a outros defensores (as)?.....................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
V – PERFIL DOS AGRESSORES
1. Nome ou Razão Social . ............................................................................................................................
2. Apelido ou sigla:.........................................................................................................................................
3. Características ( físicas, ramo de atividade, profissão, etc...)....................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Endereço ou onde pode ser localizado......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. Há indícios de envolvimento em outras situações de ameaça/violação ou responde a outros processos
judiciais? 1.( ) Sim
2.( )Não
Em quais as circunstâncias?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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VI – ASPECTOS PSICOLÓGICOS
1. O seu humor mudou com as ameaças?
1.( ) Sim 2. ( ) Não
2. ( ) Tristeza
3. ( ) Desesperança
4. ( ) Desamparo
5. ( ) Sente que decepcionou alguém? Quem ?
5.1.( ) Companheiros
5.2.( ) Familiares
5.3.( ) Esposo(a)
5.4.( ) Filhos
6. ( ) Sente-se culpado(a) por algum erro cometido no passado?
1.( ) Sim 2.( ) Não
7. ( ) Sente-se inquieto(a)?
8. ( ) Sente-se lento(a)?
9. ( ) Sente-se irritado(a)?
10. ( ) Sente-se ansioso(a)?
11. ( ) Sente que carrega um peso nos ombros?
12. ( ) Sente dores nas costas?
13. ( ) Sente dores na cabeça?
14. ( ) Tem dificuldades para conciliar o sono?
15. ( ) Teve aumento de apetite?
16. ( ) Teve perda de apetite?
17. ( ) Teve aumento de peso?
18. ( ) Teve perda de peso?
19. ( ) Sente-se desconfiado(a)?
20. ( ) Tem medo de multidão?
21. ( ) Tem medo de lugares públicos?
22. ( ) Tem medo de viajar para longe de casa?
23. ( ) Tem medo de lugares isolados?
24. ( ) Tem medo de vingança ou retaliação?
25. ( ) Pensa na possibilidade de sua própria morte? ( )Sim ( ) Não Como?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
22. Sente que a vida vale a pena, por quê?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
23. Houve mudança na sua vida social (vai a festas familiares, bares, passeio nas praças, ruas)?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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24. As ameaças afetaram o relacionamento com o(a) seu(sua) esposo(a) ou companheiro(a)? Como?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
25. As ameaças afetaram o relacionamento com seus amigos? Como?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
26. As ameaças afetaram o relacionamento com seus filhos? Como eles vêem as suas atividades?..........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
27. Você desenvolve alguma atividade de lazer?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
VII – EXPECTATIVAS COM RELACAO AO PROGRAMA
(Expectativas e sentimentos em relação à situação vivida e ao PEPDDH):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
VIII – COMENTÁRIOS / SUGESTÕES
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IX – POSICIONAMENTO ACERCA DA PROTEÇÃO
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
DESEJA CÓPIA DA ENTREVISTA E DO RELATÓRIO DESTA ABORDAGEM?

( ) SIM

( ) NÃO

Cidade de ............................................ Estado do Pará, em ________de ___________________de 2006.
Defensora(o: . ................................................................................................................................................
Equipe Técnica:..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Anexo (1) para complemento dos relatos:
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Anexo 1
Literatura de Cordel

Igarapé Grota de Lage
Maria Aparecida O.S.*
Como tudo aconteceu
Agora vou lhe contar
No município de Itupiranga
Bem perto de Marabá.
Um homem muito simples
Com um coração generoso
Que quis lutar pelas terras
Para ajudar esse povo.

O Rio Grota de Lage é bonito de se ver.
Tem uma paisagem linda
Que jamais vou esquecer
Ele joga suas águas
No Igarapé Vermelho
Que tem umas pedras lindas
Que enchem os olhos brasileiros

Um povo muito sofrido
Que nem tem onde morar
Alguns com bastante filhos
Para poder sustentar.

As águas que passam lá de longe
Ouvem seus outeiros
Querendo dizer a todos que elas são
testemunhas
E viram tirar a vida de muitos irmãos
brasileiros.

Reuniu o pessoal
Conversou com todo mundo
E já saiu decidido
Com um intuito profundo
De ganhar aquela terra
sem ninguém ir guerrear
O povo lhe obedecendo
Esperando de ir rechaçar.

Se elas pudessem dizer
O que elas testemunharam
Diriam quantas vidas
Aqueles homens tiraram
A gente anda e vê
Quantas plantas lindas existem
Mas olhando direitinho
Percebem que elas estão tristes

Essa terra é prometida
Pelo Incra em Marabá
De um senhor
Que ninguém sabe onde está.

Amigos prestem atenção
Nesta história de ultraje
De um massacre acontecido
Na Fazenda Grota de Lage

O juiz já o procurou
Para poder conversar
Mas, ninguém encontra ele
A gente já desconfia
que este pobre homem
Eles fizeram foi matar

De um fazendeiro perverso
Malvado e sem coração
Que por causa de dinheiro
Tira a vida de um irmão.

237

EM DEFESA DA VIDA:

A REALIDADE DOS/AS DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS SOB SITUAÇÃO DE RISCO E AMEAÇA NO ESTADO DO PARÁ

Ficamos todos acampados
Na beira da Transamazônica
Todo mundo concentrado
Numa única esperança

Jesus deu o livramento
Para quem correu em desespero
E foi pedindo socorro
A quem encontrava primeiro.

Esperança de habitar
Nesta terra prometida
E todo mundo rezando
Para ninguém perder a vida.

Gente correndo com medo
Na angústia para escapar
Parava na grota cheia
Sem saber onde pisar
Na perna de um companheiro
Uma arraia veio esporar

Dia 22 de novembro do ano de 2006
Saímos em caravana
80 pessoas talvez
Para divisa da Fazenda
Esperar a nossa vez

31 de dezembro
Foi a mesma covardia
Policiais desarmaram
Aqueles pais de família
Na madrugada seguinte
Dia 1º de janeiro
Na vinda pro acampamento
Pegaram 6 companheiros.

A vez do Incra entrar
Dividir aquelas terras
E pro fazendeiro pagar
Entregar pr’aqueles pais
Para seus filhos sustentar
Enquanto a gente sonhava
Em plantar naquele chão
O fazendeiro tramava
Uma cruel traição

Aqueles 6 companheiros
Passaram a noite amarrados
Sem ter como escapar
Por pistoleiros cercados
Pedindo proteção a Deus
Pensando estar acabado

Visitou o acampamento
Se fez amigo do povo
Para que todos acreditassem
Que ele era generoso
Quando na mente tramava
Seu ataque perigoso

Pistoleiros acompanhando
Por ordem do fazendeiro
Para chegar e bater
Quem encontrassem primeiro.
Chegando no acampamento
Foi tão grande a aflição
Homens foram amarrados
Com cordas em suas mãos.

Foi tão grande a covardia
E a injustiça que fez
Dia 26 de novembro
do ano de 2006

Aqueles homens batiam
Com tamanha covardia
Mulher e filhos assistiam
À tamanha rebeldia.

Com armas de forte calibre
Pistoleiros ordenados
Para chegar e render fogo
para tirar os acampados
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No dia 5 de março
Mandou um recado afoito
Daquela vez tinha batido
Dessa matava uns oito

Sofreu foi quem apanhou
Não pode contar vantagens
Daquela cena tão triste
Da fazenda Grota de Lage.

Nosso líder preocupado
Deu parte às autoridades
Mas ninguém apareceu
Porque também são covardes

Na mente dos companheiros
Vai ficar um pesadelo
Todo ano que chegar
O 1º de janeiro.

(...)

Graças ao nosso bom Deus
Aqui ninguém tem dinheiro
Mas tem o conhecimento
De um povo verdadeiro
Que veio junto tirar
De nós esse pesadelo

E para ver a desgraça
Tem gente do lado de fora
Levando e trazendo fofocas
Que chegam a toda hora
Mas quando chama pra provar
Tira o seu corpo fora.

Um advogado amigo
Um delegado atual
Às vezes se prejudica
Por ajudar o pessoal.

Com a fé que tenho em Deus
Ano que vem nessa data
Eu quero estar no meu lote
Assando e comendo batata
Muitas galinhas no terreiro
Carne de porco na lata.

Dia 26 de maio do ano de 2007
Estavam todos dormindo
Sem pensar nenhuma asneira
Às onze horas da noite
Começou a bagaceira

Essa história tão triste
Vai ficar só no passado
Nas páginas desse romance
Que escrevi bem rimado
E os amigos que lê
Vai achar muito engraçado.

Os homens do outro lado
Armados e com munição
Começaram a atirar
Que parecia trovão
Assustando todo mundo
Que vive na região

Que engraçado que nada
O caso foi de arrepiar
Quem viu o acontecido
Não riu, fez foi chorar

Acordamos assustados
Pulamos logo das redes
Frio de tremer os queixos
Prontos para correr o trecho.

Homem trocou a mulher
Mulher trocou o marido
Naquela carreira horrível
Ficou todos confundido.
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Tem gente que não agüenta
Ficar no acampamento
Desatam as suas redes
E saem de caminho afora
Vai dormir em outro barraco
Que tem do lado de fora

Esse homem não podia
Nem ser órgão federal
Na rua é vereador
Na fazenda é um animal
E não tem alguém que pare
O seu ataque fatal.

A gente fica um montinho
Sobre o clarão da lua
Pedindo a Deus que nos mande
Uma proteção da rua.

Vive nos ameaçando
De queimar nossos barracos
E a gente aqui esquecido
Sem proteção e desarmados
Aqui no meio desse mato.

O vizinho aqui do lado
Fica pra se acabar
De raiva do pessoal
Que vai pro lado de lá

Justiça aqui não existe
Principalmente para o pobre
Esse homem bate e atira
Faz tudo e eles encobrem
Seus homens vivem armados
E a polícia não descobre.

Dizendo que eles só vão
No seu roçado cagar
E deixa essa sujeira
Para ele ir limpar.

Se a gente vai dar queixa
Eles dizem que aqui não vêm
Só vêm se tiver um morto
Olhem se isso convêm
Só tomam as providências
Se eles vierem matar alguém.

Ele diz que quando vai
Sua roça capinar
Quando pega em pé de mato
A merda tá no lugar
E sai xingando a todos
Que vivem neste lugar.

Nossa justiça aqui
É a providência divina
É a coragem que temos
É a fé que nos domina
Porque todo mundo vive
no meio de uma chacina

As vezes fico pensando
Aonde vamos parar
Com essa demora toda
Do Incra se manifestar
Chegar e liberar a terra
Pra esse povo trabalhar

Um bang-bang daqueles
Um festejo de São João
E tantos tiros na noite
Que chega a tremer o chão.

(...)
O juiz se fez de vítima
Disse não saber do caso
Pensando que a gente é besta
Mas já estamos sabendo
Que ele também é comprado.

O lugar é tão bonito
No coração da Amazônia
Mas com todos esses episódios
Até as lindas palmeiras
Parecem estar tristonhas
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Se alguém pudesse ouvir
Os seus gritos de socorro
Porque sei que aquelas balas
Ferem seus galhos sombrosos
Só quem não tem coração
Que não ouve seus agouros

Quero agradecer a todos
Que leram essa nossa história
Que jamais vou esquecer
Desse massacre tão triste
Que aqui veio acontecer
Esse romance amigos,
Não é história inventada
Isso tudo aconteceu
Eu não inventei nada
Só contei o acontecido
Neste cantinho do mato.

Os pássaros daquele lado
Ninguém ouve cantar
Porque o medo é tão grande
Das armas que tem por lá
E aqueles homens tiranos
Suas vidas podem tirar.
Queria que o IBAMA
Tivesse mais autoridade
Defendesse a natureza
Das mãos dos homens selvagens.

Obrigado meu Jesus
Pelo dom que tu me deu
Não inventei nada aqui
Tudo isso aconteceu
Essa história contada
Quem perdeu foi quem não leu.

E eu fico caladinha
Com os pensamentos meus
Pego o caderno e a caneta
E o dom que Deus me deu
Vou ajuntando as coisas
E um romance já deu

Termino pedindo a Deus
Pra ele nos ajudar
Quem bate sempre esquece
Quem apanha vai lembrar
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Anexo 2
RELAÇÃO DE PESSOAS AMEAÇADAS
POR FONTE DENÚNCIA
DEFENSOR/ A DE DIREITOS
HUMANOS - (NOME E FUNÇÃO)

ÁREA DE ATUAÇÃO
- CONFLITO - REGIÃO/
MUNICÍPIO

FONTE DENÚNCIA

ENTREVISTA

1. ABDIEL PEREIRA - EXCOORDENADOR DA FETAGRI
NO SUL DO PARÁ, DIRETOR DO
STR

SUL DO PARÁ - SÃO
FELIX DO XINGU

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

2. ALDERICO MARIO DE BRITO
- LIDERANÇA RURAL

SÃO JOÃO DO
ARAUGUAIA

PEPDDH

SIM

MARABÁ

SUB-COMANDO GERAL DA
PM/PA - (S.I.I) - FETAGRI
OF. 086/05, ALEPA OF.
297/05 - CPT - VIOLAÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS
NA AMAZÔNIA/CONFLITO
E VIOLÊNCIA NA
FRONTEIRA PARAENSE

NÃO

4. ANTÔNIO FRANCALINO DE
SOUZA - LIDERANÇA RURAL

FAZENDA GROTA DA OU
DE LAGE - ITUPIRANGA

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

5. ADAÍLTON ALVES DA SILVA
- PRES. ASS. ASSENTAMENTO
RIO GELADO

RIO GELADO

SEDHOF. 023/06,
OUVIDORIA AGRÁRIA FAX
28/06

NÃO

QUILOMBOLAS SANTARÉM

TERRA DE DIREITOS
- OF. 70/2007 E SEDH OF.036/2007 - CGPDDH

NÃO

7. ANNA CLÁUDIA OLIVEIRA
- ADVOGADA DA SDDH

JULGAMENTO DE
POLICIAIS MILITARES EM
ITUPIRANGA/MARABÁ

SDDH

NÃO

8. ANA MARIA RODRIGUES E
FAMÍLIA

ANAPU

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

9. ANNA MARIA RISSANTI
GALLAZZI

REGIÃO DAS ILHAS AFUÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

10. ALESSANDRO GALLAZZI

REGIÃO DAS ILHAS AFUÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

MONTE ALEGRE

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

12. ADEMIR PRESTES

NOVO PROGRESSO

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

13. APARECIDO SOUSA

NOVO PROGRESSO

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

RURÓPOLIS

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

3. ANTÔNIO GOMES PRESIDENTE DO STR

6. ALDO SANTOS - PRESIDENTE
DA ASS.. DA COM. QUILOMBOLA
DE SARACURA E VICEPRESIDENTE DA FED. DAS
ORG. QUILOMBOLAS

11. ARINOS DE BRITO CHAVES

14. ANTÔNIO CARLOS DUTRA
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15. ADÃO ARAÚJO DE JESUS
- EX-PRESIDENTE DO STR

VITÓRIA DO XINGU

FETAGRI- LISTA 2006

SIM

FETAGRI- LISTA 2006

NÃO

PARÁ

FETAGRI- LISTA 2006

NÃO

BELTERRA

FETAGRI- LISTA 2006

SIM

19. ALUIZIO SAMPAIO DOS
SANTOS - LIDERANÇA SINDICAL
RURAL

CASTELO DOS SONHOS
- ALTAMIRA-PA

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

20. ANTONIA MELO DA
SILVA - DIRETORA DO MDTX
- MOVIMENTO DE MÃES DE
EMASCULADOS DE ALTAMIRA
- MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR

MDTX - EMASCULADOS
- ALTAMIRA

FETAGRI - LISTA 2006 SDDH - GAB. SENADORA
ANA JÚLIA OF.032/2005 DE
25/02/05 - MMCC

SIM

PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

22. ANTÔNIO DINIZ DE SOUZA
- PRESIDENTE DO STR

NOVO REPARTIMENTO

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

23. ANTÔNIO FERREIRA DE A.
SILVA – LIDERANÇA RURAL

CASTELO DOS SONHOS
- ALTAMIRA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

VALE DO JAMAXIM

- ASSOCIAÇÃO VALE DO
JAMAXIM

NÃO

RESERVA EXTRATIVSTA
VERDE - PORTO DE MOZ

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

ÁREA DE OCUPAÇÃO
MAGUARI/ANTÁRTICA
- BENEVIDES

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

ASSENTAMENTO
RIOZINHO - ALTAMIRA BANNACH - OURILÂNDIA

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE. - OF Nº 491/
SRH/CPR I

NÃO

MDTX - ALTAMIRA

FETAGRI

NÃO

16. ADEMIR DÁRIO
17. AIRTON LUIZ FALEIRO EX-PRESIDENTE DA FETAGRI,
DEPUTADO ESTADUAL PELO
PT/PA
18. ALUÍSIO PATROCÍNIO DE
SOUZA - PRESIDENTE STR

21. ANTÔNIO DE SOUZA
CARVALHO - EX-SECRETÁRIO
DE POLÍTICA AGRÁRIA DA
FETAGRI E ATUAL TESOUREIRO

24. ANTÔNIO PEREIRA
MARQUES - PRES. DA
ASSOCIAÇÃO VALE DO
JAMAXIM

25. ADENEI GEMAQUE LEAL
- AGENTE CPT

26. BENEDITA DE JESUS
CAVALCANTE - LIDERANÇA DA
ÁREA DE OCUPAÇÃO MAGUARI/
ANTÁRTICA

27. BENEDITO FREIRE
- LIDERANÇA DO
ASSENTAMENTO RIOZINHO

28. BRUNO KEMPBER - EX-JUIZ
CLASSISTA, EX-DIRETOR DO
STR DE ALTAMIRA, EX-DIRETOR
DO MDTX E ATUAL GESTOR DO
INCRA DE ALTAMIRA
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BENEVIDES

INFORMAÇÕES DE
DDH NA OCASIÃO DA
ENTREVISTA

SIM

RONDON DO PARÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

RIO MARIA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

ASSENTAMENTO CARLOS
PRESTES - ANTIGA
FAZENDA SÃO FELIPE

MST - SDDH

NÃO

33. CARMELITA FELIX DA
SILVA - DIRETORA DO STR DE
PARAUAPEBAS

PARAUPEBAS

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

34. CÍCERO PEREIRA DA SILVA
OLIVEIRA - PRESIDENTE DO
STR DE TRAIRÃO - LIDER
SINDICAL SANTARÉM/CUIABÁ

BR 163 RODOVIA
SANTARÉM/CUIABÁ SANTARÉM

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

PDS ESPERANÇA ANAPU

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

PORTO DE MOZ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

RONDON DO PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006 SUB-COMANDO GERAL DA
PM/PA – (S.I.I) ..., 06/06/06,
OF.169/2006

SIM

38. 35 COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DE BAIÃO

QUILOMBOLAS - BAIÃO

DOC. ASSINADO
POR 19 REPRES. DE
COMUNIDADES -

NÃO

39. DOM ERWIN KRAUTLER RELIGIOSO-BISPO DO XINGÚ

- HIDELÉTRICA DE BELO
MONTE - ALTAMIRA

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

SIM

40. DOMINGOS DAS CHAGAS
GUSMÃO. - PRESIDENTE DE
STR

COM. S. MIGUEL
ARCANJO CACHOEIRAS
MADEREIRA VERA CRUZ
- PORTEL

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

41. DEURIVAL XAVIER
SANTIAGO - SECRETÁRIO DE
POLÍTICA AGRÁRIA DO STR

PACAJÁ

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

42. DEVANIRA PAULA BARROS
E FAMÍLIA - TESOUREIRA DA
FTRM

MARABÁ

MJ/SENASP

NÃO

FAZENDA SÃO MARCOS

FONTE MST

NÃO

29. BENEDITO DE ASSIS RAYOL
- LIDERANÇA COMUNITÁRIA
30. BAIANO
31. CARLOS CABRAL PEREIRA
- EX- PRESIDENTE E ATUAL
DIRETOR DO STR
32. CARLA LAGOIA COORDENAÇÃO ESTADUAL
MST

35. CÍCERO PINTO CRUZ
- TESTEMUNHA DO
ASSASSINATO DA IRMÃ
DOROTY
36. CLAUDIO WILSON SOARES
BARBOSA - COORDENADOR DO
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DE PORTO DE
MOZ
37. CORDIOLINO JOSÉ DE
ANDRADE - DIRETOR DO STTR

43. DJALMA - LIDERANÇA DO
MST
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44. DOMINGOS ARAÚJO GOMES

ANAPU

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

45. DIONÍSIO PEREIRA

ALTAMIRA/BANACH/
OURILÂNDIA/
MONTEALEGRE

OF Nº 491/SRH/CPR I
/CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

46. DILEUDO - DIRETOR
DA ASSOCIAÇÃO DOS
REMANESCENTES DE
QUILOMBOLAS

QUILOMBOLAS COMUNIDADE BOM
JARDIM

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

REDENÇÃO

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

JULGAMENTO DE
POLICIAIS - MARABÁ e
BELÉM - BELÉM

SDDH

NÃO

SANTARÉM - CARGIL
- SOJA

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

SIM

MARABÁ

FETAGRI SANTARÉM

NÃO

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

47. DOMINGOS DIAS DOS
SANTOS - COORD. DA FETAGRI
– REGIONAL SUL, EX-DIRETOR
DO STR
48. ELICELI COSTA ABDORAL
- ADVOGADA SDDH
49. EDILBERTO FRANCISCO
MOURA SENA - PADRE
CATÓLICO, DIRETOR DA RÁDIO
RURAL DE SANTARÉM/PA
50. EDINALDO CAMPOS LIMA
- FILHO DE JOSÉ PINHEIRO
LIMA, EXECUTADO EM JULHO
DE 2001, EM MARABÁ.
51. EDMILSON
52. EDSON GOMES DA SILVA
- SINDICALISTA E PRES..
ASS. AGRO-ECOLÓGICA DOS
PEQUENOS AGRICULTORES
RURAIS DA COMUNIDADE DOS
BARREIROS

COMUNIDADE
DOS BARREIROS MOSQUEIRO - BELÉM

MJ/SENASP

NÃO

53. ELIAS PEREIRA DE SOUSA

ANAPU

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

54. ELOINA ESTEVÃO DE
ARAÚJO

ANAPU

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

55. ELPÍDIO DA GLÓRIA
TORRES - EX-PRESIDENTE DO
STR DE BAIÃO E ATUALMENTE
VEREADOR DE BAIÃO

BAIÃO

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

56. ENOY MOURA SENA EDUCADORA POPULAR – FDA
- SANTARÉM- RÁDIO RURAL

SANTARÉM

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

57. ERWIM KRAUTLER - BISPO
DA PRELAZIA DE SÃO FÉLIX DO
XINGU

SÃO FELIX DO XINGU ALTAMIRA - BELO MONTE

PNPDDH - GAB.
SENADORA ANA JÚLIA
- OF.032/2005 DE 25/02/05

SIM

58. EUCLIDES FERREIRA LIMA
- EX-COORDENADOR REGIONAL
DA FETAGRI - ALTO TOCANTINS

ALTO TOCANTINS

FETAGRI - LISTA 2006

SIM
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59. EUSTÁQUIO ANUNCIAÇÃO
QUINTINO RODRIGUE S-VOZÃO
- LIDERANÇA RURAL

ACAMPAMENTO
CARAJÁS/PARAUAPEBAS

PEPDDH

SIM

60. EURIVAL MARTINS
CARVALHO - MEMBRO DA
DIREÇÃO ESTADUAL DO MST/PA

MST - PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

FAZENDA BOA SORTE
- PARAUPEBAS

CPT-VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE.

NÃO

JURUTI

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
- ACAMPAMENTO 11 DE
SETEMBRO/FAZENDA
ARAGUAIA

PEPDDH

SIM

64. FRANCISCO ARMANDO DE
SOUZA

REGIÃO DAS ILHAS AFUÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

65. FRANCISCO CHAGAS DIAS

ALTAMIRA

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

ASSENTAMENTO
CUPIÚBA - CASTANHAL

OF/INCRA Nº 505/05

NÃO

67. FRANCISCO DE A.
SOLIDADE DA COSTA
- EX-COORD. DA FETAGRI
REGIONAL, EX-VICE-PREFEITO
DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA E ATUALMENTE
COORDENADOR REGIONAL DA
FETAGRI SUDESTE-MARABÁ

MARABÁ

FETAGRI - LISTA 2006
- SUBCOMANDO GERAL
DA PM/PA - (S.I.I)
06/06/06, OF.169/2006
- CPT-VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE.

NÃO

68. FRANCISCO SALVADOR
- EX-SECRETÁRIO AGRÁRIO DO
STR

RONDONDO PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

PACAJÁ

FETAGRI - LISTA
2006 - SDDH
ATRAVÉS CORRESP.
PROTOCOLADA NA
DEFENSORIA EM 29/06/06

NÃO

70. FRANCISCO ARMANDO DE
SOUZA

REGIÃO DAS ILHAS AFUÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

71. FRANCISCO MOURA –TITO
- COORDENAÇÃO ESTADUAL
DO MST

MARABÁ ASSENTAMENTO
CARLOS PRESTES
– ANTIGA FAZENDA SÃO
FELIPE

MST - SDDH

NÃO

72. FIRMINO FREITAS DA SILVA
- LIDERANÇA RURAL

REDENÇÃO

PEDPDDH

SIM

FAZENDA GROTA DE
LAGE - ITUPIRANGA

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

61. EDINALVA RODRIGUES
ARAJU - LIDERANÇA

62. FÁTIMA DE SOUZA PAIVA
- RELIGIOSA
63. FRANCISCO FERREIRA
MOTA - LIDERANÇA RURAL

66. FRANCISCO AMARAL DA
SILVA E SEU FILHO JOZA
- ASSENTAMENTO CUPIÚBA,
CASTANHAL

69. FRANCISCO SILVA LIMA
- SUPLENTE DO CONSELHO
TUTELAR DO MUNICÍPIO DE
PACAJÁ

73. GAÚCHO
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74. GERALDO JOSÉ DA SILVA
(GERALDITO)

NOVA IPIXUNA - MARABÁ

SUBCOMANDO GERAL DA
PM/PA - (S.I.I)

NÃO

ANAPU

FETAGRI-LISTA 2006
- GAB. SENADORA ANA
JÚLIA - OF.032/2005 DE
25/02/05

SIM

76. GERALDO MAGELA
- TÉCNICO AGRÍCOLA QUE
ASSESSORA E DEFENDE A
IMPLANTAÇÃO DO PDS EM
ANAPU

PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL TRANSAMAZÔNICA
- ANAPU

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

77. GENIVAL SOARES DOS
SANTOS - LIDERANÇA

VALE DO JURUPI COLÔNIA PROVIDÊNCIA
- PARAGOMINAS

CPT-VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE.

NÃO

RONDON DO PARÁ

FETAGRI-LISTA 2006 SUB-COMANDO GERAL DA
PM/PA - (S.I.I)

NÃO

79. GREGÓRIO VALE MARTINS
- PRESIDENTE DA ASS.
AGRÍCOLA VALE DO PARAMAU
- EX-PRESIDENTE DO STR

ASS. AGRÍCOLA DO
VALE DO PARAMAU MARAPANIN

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

80. HENRI BURI DES ROSIERS
- FREI CATÓLICO, COORD.
DA CPT EM XINGUARA E
ADVOGADO

XINGUARA - SUL DO
PARÁ

GAB. SENADORA ANA
JÚLIA - OF.032/2005
DE 25/02/05 - CPTCONFLITOS NO CAMPO
DO BRASIL 2006

NÃO

81. HERCULANO - LIDERANÇA
RURAL

RESEX DO XINGU ALTAMIRA

PEPDDH

NÃO

82. HERALDO FERRAZ DE
SOUZA - LÍDER SINDICAL EM
RONDON DO PARÁ E LÍDER
NA COMUNIDADE DA FAZENDA
TULIPA NEGRA

COMUNIDADE DA
FAZENDA TULIPA NEGRA
- RONDON DO PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

ANAPU

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

84. IDALINO NUNES DE ASSIS
- PRESIDENTE DO STR

PORTO DE MOZ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

85. ISMAEL RODRIGUES
SIQUEIRA - SECRETÁRIO DO
STR

TUCURUÍ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

86. IVANEIDE LEMOS GOMES
- SECRETÁRIA DO PT EM
CASTELO DOS SONHOS

FAZENDA ATALAIA - TIGRE
- CASTELO DOS SONHOS
- PDS - ALTAMIRA

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

SIM

NOVO PROGRESSO

ALTAMIRA

NÃO

75. GABRIEL DOMINGOS DO
NASCIMENTO - DIRETOR DO
STR

78. GERALDO SOARES
FERNANDES (EUGENO)
- SECRETÁRIO DE POLÍTICA
AGRÁRIA DO STR .

83. HÉLIO DA COSTA BOM
JARDIM

87. IVANILDES PRESTES - IRMÃ
DO PECUARISTA ADILSON
PRESTES, ASSASSINADO EM
NOVO PROGRESSO
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88. IZALDA ALTINO BRANDÃO
- EX-DIRETORA DA FETAGRI
SUDESTE, - DIRETORA DO STR

BREJO GRANDE DO
ARAGUAIA - SUDESTE DO
PARÁ

ALTAMIRA

NÃO

89. ISRAEL FONSECA
DE SOUZA - À ÉPOCA 1º.
TESOUREIRO DA FETAGRI EM
PARAUAPEBAS

PARAUAPEBAS

OUVIDORIA AGRÁRIA
NACIONAL

NÃO

90. IVANILDE MARIA PRESTES
ALVES E FILHOS

NOVO PROGRESSO

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

91. JOÃO DOS SANTOS MELO
- LIDERANÇA

BENEVIDES

INFORMAÇÕES DE
DDH NA OCASIÃO DA
ENTREVISTA

SIM

92. JARDEL VASCONCELOS
CARMO

MONTE ALEGRE

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

93. JORGE LUÍS DOS SANTOS
BRAGA

MONTE ALEGRE

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

94. JOSÉ RIBAMAR DOS
SANTOS BARBOSA

NOVA ESPERANÇA DO
PIRIÁ

95. JOÃO BATISTA
NASCIMENTO - LÍDER SINDICAL
NA FAZENDA PRATA

FAZENDA PRATA - SÃO
JOÃO DO ARAGUAIA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

96. JOÃO CLAUDIO RIBEIRO DA
SILVA - LÍDER SINDICAL

NOVA IPIXUNA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

COM. S. MIGUEL
ARCANJO CACHOEIRAS
- MADEREIRA VERA CRUZ
- PORTEL

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

ACAMPAMENTO ZUMBI
DOS PALMARES II/
FAZENDA CABO DE AÇO

PEPDDH

SIM

ACAMPAMENTO CARAJÁS
- PARAUAPEBAS

PEPDDH

SIM

100. JOÃO FRANCISCO
PINHEIRO - PRESIDENTE DE
ASS. DE TRABALHADORES
RURAIS

ITUPIRANGA

PEPDDH

SIM

101. JOSÉ DA CONCEIÇÃO
SILVA- ZÉ DA PAMPA LIDERANÇA RURAL

DOM ELIZEU

PÉPDDH

SIM

102. JOSÉ AMARO LOPES DE
SOUZA - PÁROCO DA IGREJA
CATÓLICA EM ANAPU

PDS - TRANSAMAZÔNICA
- ANAPU

CP T - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006
- FETAGRI

SIM

103. JOSÉ ARAÚJO DOS
SANTOS - PRESIDENTE
DO AGRAP(ASSOCIAÇÃO
DOS AGRICULTORES E
PESCADORES ARTESANAIS
ECOLÓGICOS DO ESTADO DO
PARÁ)

MOSQUEIRO

F FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

97. JOÃO RODRIGUES

98. JOÃO BATISTA BRAGA LIDERANÇA RURAL
99. JOSUÉ SILVA - ASSESSOR
MOV. RURAL
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104. JOSÉ BOEING - PADRE
CATÓLICO, - PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS DA OAB SANTARÉM/
PA

CARGIL - TNC - SOJA SANTARÉM

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

SIM

105. JOSÉ GERALDO TORRES
DA SILVA - DEPUTADO FEDERAL
DO PT/PARÁ

PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

ACAMPAMENTO
PROJETO SERINGA MOJU

FETAGRI

NÃO

107. JOSÉ RIBEIRO GOMES - 1O.
TESOUREIRO DA AMORI

RESERVA DO RIO ARRIRI
- ALTAMIRA

FETAGRI - REGIONAL
TRANSAMAZÔNIA

SIM

108. JOSÉ SOARES DE BRITO
- EX-PRESIDENTE DO STR DO
RONDON DO PARÁ, ATUAL
PRESIDENTE STR DE ABEL
FIGUEIREDO

FETAGRI -LISTA 2006 RONDON DO PARÁ - ABEL SUBCOMANDO GERAL DA
FIGUEIREDO
PM/PA (S.I.I) 06/06/2006,
OF.169/2006

106. JOSÉ OLIVEIRA SILVA
(DEZIM)

109. JOSÉ INÁCIO DE MELO

110. JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO
DA SILVA - LIDERANÇA DO
ASSENTAMENTO AGRO
EXTRATIVISTA
111. LEÔNIDAS DOS SANTOS
MARTINS - EX-COORD. DA
CPT, REGIONAL XINGU - ATUAL
COORD. DA ARCAFAR/PA

FAZENDA Nª SRª DE
FÁTIMA MILAGROSA PACAJÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
PRAIA ALTA - PIRANHEIRA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
- NOVA IPIXUNA
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

SIM

NÃO

NÃO

SÃO FELIX DO XINGU
- ARCAFAR

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

ITUPIRANGA

PEPDDH

SIM

113. LÚCIO DA FONSECA PASTOR DA IGREJA LUTERANA.

ALTAMIRA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

114. LUIZ DA MATA - LÍDER DOS
GARIMPEIROS

SERRA PELADA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA - FAZENDA
BATENTE

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

116. LUIZ GONZAGA - DIREÇÃO
ESTADUAL DO MST/PA

PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

117. LUIZ IVAN ALVES DE
OLIVEIRA - EX-PRESIDENTE DO
STR

ITAITUBA

FETAGRI

NÃO

ALTAMIRA - FVPP TRANSAMAZÔNICA

FETAGRI

SIM

112. LOURIVAL RAFAEL LIDERANÇA RURAL

115. LUIZ RODRIGUES

118. LUZIA APARECIDA
PINHEIRO - COORDENADORA
FVPP, TRANSAMAZÔNICA/
ALTAMIRA/PA
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119. LUIZ VIEIRA RODRIGUES
- LÍDER DOS TRABALHADORES
RURAIS EM PARAUAPEBAS
120. LUIS AUGUSTO
RODRIGUES - GUTO COORDENAÇÃO ESTADUAL
- MST

PARAUAPEBAS

NÃO

ASSENTAMENTO CARLOS
PRESTES - ANTIGA
FAZENDA SÃO FELIPE

MST - SDDH

NÃO

121. LAILCE ANA MARRON DA
SILVA CARDOSO - JUÍZA

ACARÁ

JUÍZA COMUNICOU
PESSOALMENTE

NÃO

122. MANOEL MONTEIRO DOS
SANTOS - LIDERANÇA RURAL

ITUPIRANGA

PEPDDH

SIM

123. MANOEL TEIXEIRA PINTO
- LIDERANÇA RURAL

ACAMPAMENTO SANTA
MARIA - ELDORADO DE
CARAJÁS

PEPDDH

SIM

124. MANOEL DA COSTA
FERREIRA (BADÉ) ARTICULADOR DA RESERVA
EXTRATIVISTA DE PRAINHA,
ATUALMENTE VEREADOR

PRAINHA - RESERVA
EXTRATIVISTA DE
PRAINHA

FETAGRI- LISTA 2006

SIM

125. MANOEL DE ARAÚJO
CESÁRIO - LÍDER
COMUNITÁRIO, COMUNIDADE
BOM SOSSEGO.

COMUNIDADE BOM
SOSSEGO - MOJU

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

126. MANOEL MARQUES
- COMUNIDADE DE BOM
SOSSEGO.

COMUNIDADE BOM
SOSSEGO - MOJU

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

127. MANOEL PINHEIRO DO
NASCIMENTO - LIDERANÇA DA
COMUNIDADE DEUS TE AJUDA.

RONDON DO PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

128. MANOEL... - LIDERANÇA
ACAMPAMENTO FAZENDA
SANTA MÔNICA

CPT - VIOLAÇÃO DOS
ACAMPAMENTO FAZENDA DIREITOS HUMANOS NA
SANTA MÔNICA AMAZÔNIA/CONFLITO E
RONDON DO PARÁ
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

129. MANOEL DE NAZARÉ
OLIVEIRA SILVA

REGIÃO DAS ILHAS AFUÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

130. MÁRCIA DE JESUS
- LIDERANÇA DA ÁREA DO
MAGUARI

MAGUARI - ANANINDEUA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

MST - TAILÂNDIA

OUVIDORIA AGRÁRIA
NACIONAL

SIM

TAILÃNDIA

FETAGRI

SIM

133. MARIA DAS GRAÇAS DIAS
DA SILVA - LIDERANÇA DA
FAZENDA TULIPA NEGRA

RONDON DO PARÁ

FETAGRI

NÃO

134. MARIA DE JESUS DA SILVA
AGUIAR - VEREADORA PELO PT

JACUNDÁ

PEPDDH

SIM

131. MARIA ANTÔNIA PEREIRA
PIRES (TOINHA) - LÍDER ANÇA
RURAL- FETRAF
132. MARIA CONCITA DE
ALMEIDA - PRES. ASSOC. EM
TAILÂNDIA
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135. MARIA DE NAZARÉ DA
SILVA SOUZA - PRESIDENTE
STR

TOMÉ AÇU

FETAGRI- LISTA 2006

NÃO

136. MARIA IVETE BASTOS DOS
SANTOS - PRESIDENTE DO STR

SANTARÉM - CARGIL TNC
- SOJA

FETAGRI - LISTA 2006
- CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

SIM

137. MARIA JOEL DIAS DA
COSTA - PRESIDENTE DO STTR

RONDON DO PARÁ FAZENDA TULIPA NEGRA

FETAGRI - LISTA 2006
- SUBCOMANDO GERAL
DA PM/PA (S.I.I), ALEPA OF.
501/05, FETAGRI 086/05

SIM

138. MARIA DE FÁTIMA
DA SILVA NUNES (SANTA)
- IRMÃ DO DDH BRASÍLIA,
ASSASSINADO EM 2002

ALTAMIRA - FAZENDA
ATALAIA - TIGRE CASTELO DOS SONHOS
- PDS

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

SIM

139. MARIA DE CARVALHO
ROSA - CNS – CONSELHO
NACIONAL DE SERINGUEIROS/
PA EM MARABÁ (CONSTA
TAMBÉM O MUNICÍPIO SÃO
MIGUEL DO GUAMÁ)

SERINGUEIROS MARABÁ - SÃO MIGUEL
DO GUAMÁ

SECRETARIA DA MULHER
TRABALHADORA RURAL E
EXTRATIVISTA

NÃO

RONDON DO PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

141. MARIA ALDENIR SANTIAGO

REGIÃO DAS ILHAS AFUÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

142. MARIA DO ESPIRÍTO
SANTO - PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO
AGROEXTERATIVISTA

PRAIA ALTA - PIRANHEIRA
- NOVA IPIXUNA

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

ASSENTAMENTO 1º DE
MARÇO – SÃO JOÃO DO
ARAGUAIA.

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

ACAMPAMENTO CARAJÁS
- PARAUPEBAS

PEPDDH - FETAGRI

SIM

PIÇARRA BRASIL NOVO

PEPDDH

SIM

MEDICILÂNDIA

FETAGRI

SIM

TUCURUI ACAMPAMENTO
JOÃO CANUTO - FAZENDA
ARUMATHEA

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

148. NIVALDO PEREIRA CUNHA
- PRESIDENTE DO STR

SANTA MARIA DAS
BARREIRAS

PEPDDH

SIM

149. OSINO SILVA MONTEIRO
- PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
CARLOS FONSECA

PARAUAPEBAS

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

140. MARIA MEDRADO LIDERANÇA

143. MARIA GORETE
BARRADAS - LIDERANÇA
ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO
144. MARIA ADALGISA DOS
SANTOS - LIDERANÇA RURAL
145. MARIA ZUQUETEI
SEPULCRO - LIDERANÇA
RURAL
146. MÍLTON FERNANDES
COUTINHO - PRESIDENTE STR
147. NEGÃO
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150. ONDINO FERREIRA DA
CONCEIÇÃO

ANAPU

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

CASTANHAL ASSENTAMENTO
CUPIUBA.

OF/INCRA Nº 505/05

NÃO

152. ODAIR JOSÉ BORARI –
DADÁ - ÍNDIO DA TRIBO BORARI

TRIBO BORARI - TAPAJÓS
- SANTARÉM

CPT - OAB - PEPDDH

SIM

153. PAULO ROGRIGUES
CAMBUÍ - PRES. DA AS. MORAD.
RESERVA EXTRATIVISTA RIO
IRIRI

TRANSAMAZÔNIA ALTAMIRA - RESEX DO
IRIRI GLEBA CURUÁ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006
- FETRAGRI REGIONAL
TRANSAMAZÔNICA

SIM

154. PAULO CÉSAR FONTELES
DE LIMA FILHO - VEREADOR DE
BELÉM - FILHO DO DDH PAULO
FONTELES MORTO 1987

BELÉM

SDDH

NÃO

155. PABLO ESQUERDO LIMA
- ASSENTAMENTO CUPIÚBA.

CASTANHAL

OF/INCRA Nº 505/05

NÃO

156. PEDRO DE OLIVEIRA
TORRES - LIDERANÇA RURAL

MARABÁ/ITUPITANGA

PEPDDH

SIM

157. RAIMUNDO MOREIRA
BARRETO - ATIVISTA LIGADO A
QUESTÃO AGRÁRIA

SALINÓPOLIS

DEFESA CIVIL COMANDO
POLICIAMENTO
REGIONAL III

NÃO

158. RAIMUNDO FRANCISCO
BELMIRO DOS SANTOS - VICE
PRESIDENTE DA AMORA- ASS.
DOS MORAD. DO RIO ANFRÍSIO

ALTAMIRA – RESEX
RIOZINHO DO ANFRISIO–
NOVO PARAISO
ALTAMAIRA

CPT- CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006
– FETAGRI

NÃO

159. RIBAMAR DOS SANTOS
BARBOSA

NOVA ESPERANÇA DO
PIRIÁ

DEFESA CIVIL
– COMANDO
POLICIAMENTO
REGIONAL III

NÃO

160. RAIMUNDO PEREIRA DO
NASCIMENTO

ALTAMIRA

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

161. RAIMUNDO DIONÍSIO DE
CARVALHO - ASSENTADO NO
PA DO INCRA RIO GELADO

RIO GELADO0
ASSENTAMENTO - NOVO
REPARTIMENTO

CONTAG

NÃO

SERRA PELADA GARIMPO

PEPDDH

NÃO

RURÓPOLIS

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

151. OPÉLIO DIAS NETO

162. RAIMUNDO BENIGNO
MOREIRA - PRES. DO
SINDICATO DOS GARIMPEIROS
DE SERRA PELADA
163. RAIMUNDO PAULO
LEANDRO FILHO
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164. RAIMUNDO PAULINO DA
SILVA FILHO - SECRETÁRIO
AGRÁRIO DA FETAGRI E DO
STR, DIRIGENTE DA CUT.

165. RAIMUNDO COSTA
OLIVEIRA
166. RAIMUNDO BORGES
CAÇULA CRUZ - SECRETÁRIO
DA APPRA II

OURILÂNDIA DO NORTE
- TUCUMÃ

FETAGRI OF. 062/05,
- MDA/OUVIDORIA
AGRÁRIA E MEDIAÇÃO
DE CONFLITOS FAX
640/05 E OF. 013/MP/PA/
PJON QUESTIONANDO
PROTEÇÃO DADA AO DDH

SIM

ITUPIRANGA

FETAGRI OF. 086/05, ALEPA OF. 297/05

NÃO

APPRA II

FETAGRI- LISTA 2006

NÃO

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

GLEBA PENETECAUA MEDICILÂNDIA

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

167. RAIMUNDO NONATO
CARMO SILVA - COORDENADOR
DO CEAP
168. RAIMUNDO NONATO
COÊLHO DE SOUZA - LÍDER
ESTADUAL DO MST/PA
169. RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS – (RAIMUNDÃO DO
PONTAL) - LÍDER SINDICAL DA
GLEBA PENETECAUA.

170. RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS- INDIO - LIDERANÇA
MST

MST - SDDH - CPT ASSENTAMENTO CARLOS
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS
PRESTES - ANTIGA
HUMANOS NA AMAZÔNIA/
FAZENDA SÃO FELIPE
CONFLITO E VIOLÊNCIA
- CONFLITOS MÃE DO
NA FRONTEIRA
RIO/CASTANHAL
PARAENSE

NÃO

171. RAIMUNDO NONATO
SANTOS SILVA - EX-COORD.
REGIONAL DA FETAGRI/
SUDESTE.

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

172. RAIMUNDO NONATO
COSTA E SILVA- ITALIANO LIDERANÇA

ACAMPAMENTO CARAJÁS
- PAUAPEBAS

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

SIM

173. RAIMUNDO NONATO
MENDES

PARAGOMINAS FAZENDA BALALAIAQUE

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

174. RAIMUNDO FONSECA DA
SILVA

PORTEL - COM. S.
MIGUEL ARCANJO
CACHOEIRAS
MADEREIRA VERA CRUZ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

175. RAIMUNDO VELOSO
COSTA

PORTEL - COM. S.
MIGUEL ARCANJO
CACHOEIRAS
MADEREIRA VERA CRUZ

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

ALTAMIRA - BANNACH
- OURILÂNCIA

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE.

NÃO

176. RAIMUNDO DELMIRO DE
LIMA SANTOS - LIDERANÇA DO
ASSENTAMENTO RIOZINHO
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ASSENTAMENTO
RIOZINHO - ALTAMIRA BANNACH - OURILÂNCIA

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

MARABÁ

MST

NÃO

VALE DO JURUPI COLÔNIA PARAGOMINAS

CPT-VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE.

NÃO

FETAGRI - LISTA 2006

SIM 21/06/06

OCUPAÇÃO JOÃO
CANUTO- ANTIGA RIO
VERMELHO

FONTE MST

NÃO

182. R.P.S -

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

PEPDDH

SIM

183. RENILDO NOVAES DE
SOUZA - LIDERANÇA RURAL

ACAMPAMENTO SÃO
RAIMUNDO ITUPIRANGA

PEPDDH

SIM

184. ROSELITO SOARES DA
SILVA - PREFEITO ITAITUBA

ITAITUBA

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

CASTELO DOS SONHOS
- ALTAMIRA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

SANTA MARIA DAS
BARREIRAS

PEPDDH

SIM

OCUPAÇÃO DA FAZENDA
TRÊS PODERES - SÃO
GERALDO DO ARAGUAIA

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

MARABÁ

CPT-VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE.

NÃO

189. SEBASTIÃO RODRIGUES
DE CASTRO - LIDERANÇA

FAZENDA COSME E
DAMIÃO - MARABÁ

CPT - VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS NA
AMAZÔNIA/CONFLITO E
VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
PARAENSE

NÃO

190. SOLANGE DO SOCORRO
RODRIGUES ATAÍDE– LIDERANÇA DO CONJ.
MARIGHELA

RESIDENCIAL
CARLOS MARIGHELA ANANINDEUA

ALEPA - GAB. ARACELI
LEMOS - MOÇÃO 891/05

NÃO

177. RAIMUNDO PEREIRA DO
NASCIMENTO - LIDERANÇA DO
ASSENTAMENTO RIOZINHO
178. RAIMUNDO SILVA
AZEVEDO –CABELUDO COORDENAÇÃO ESTADUAL

179. RAIMUNDINHO LIDERANÇA

180. RAIMUNDO BENEDITO
DA SILVA MOTA (CUPIDO)
QUILOMBOLAS - DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO
COMUNDADE DE TININGÚ
DOS REMANESCENTES DE
QUILOMBOS – COMUNIDADE DE
TININGÚ
181. RAIMUNDO ...

185. ROOSEVELT DE OLIVEIRA
- LIDERANÇA RURAL
186. RITA DA COSTA PINTO
187. SEBASTIÃO PEREIRA LÍDER SINDICAL DA OCUPAÇÃO
DA FAZENDA TRÊS PODERES.
188. SEBASTIÃO ALVES DE
SOUZA - SECRETÁRIO DE
POLÍTICA AGRÁRIA FETAGRI
MARABÁ
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191. SAMUEL DA SILVA
CARDOSO - CONS. TUTELAR DE
BELÉM.

BELÉM

OF S/Nº DA OAB, DATADO
DE 13/04/06 -

NÃO

ALTAMIRA

FETAGRI, FAX 355,
21/02/05 DO DEPTO. DE
OUVIDORIA AGRÁRIA
E MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS

SIM

NOVO PROGRESSO

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

FETAGRI

SIM

PARÁ

MST - FETAGRI

NÃO

TAILÂNDIA

FETAGRI - LISTA 2006

SIM

PARÁ

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

ANAPU

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

ACAMPAMENTO CARAJÁS
- PARAUAPEBAS

FETAGRI - PEPDDH

SIM

MONTE ALEGRE

OF Nº 491/SRH/CPR I

NÃO

201. VALENTINO BERLINGHERI
- PADRE

REGIÃO DAS ILHAS AFUÁ-

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

202. VALDIVINO OLIVEIRA DOS
SANTOS

ALTAMIRA - GLEBA
JARAUAÇU - SURUBIM
- DUQUE DE CAXIAS

CPT - CONFLITOS NO
CAMPO DO BRASIL 2006

NÃO

203. VALDECI DOS SANTOS
GOMES - LIDERANÇA RURAL

SANTARÉM

CPT

SIM

204. WELTON NOVAES DE
SOUZA - LIDERANÇA RURAL

ACAMPAMENTO SÃO
RAIMUNDO - ITUPIRANGA

PEPDDH

SIM

205. WILLIAMSOM BRASIL
(ZUCA) - COORD. DO FUND.
AGRÁRIA DO TOCANTINS E
ARAGUAIA

TOCANTINS E ARAGUIA

FETAGRI OF. 086/05,
ALEPA OF. 297/05

NÃO

206. WALNEY MIRANDA SILVA
- LÍDER COMUNITÁRIO

REGIÃO DO ARAPIUNS
- GLEBA NOVA OLINDA
- SANTARÉM

FETAGRI - LISTA 2006

NÃO

RONDON DO PARÁ

FETAGRI

SIM

192. TARCISIO FEITOSA DA
SILVA - MEMBRO DO CIMI, EXSECRETÁRIO EXECUTIVO DA
CPT.
193. TONY FÁBIO GONÇALVES
- PREFEITO NOVO PROGRESSO
194. TONINHO DO PT
195. ULISSES MANAÇAS
CAMPOS - COORDENAÇÃO
ESTADUAL DO MST/PA
196. VALDIR JOSÉ HOSS PRESIDENTE DO STR
197. VANDEILSON CARNEIRO
DOS SANTOS - COORDENADOR
ESTADUAL DO MST/PA
198. VICENTE PAULO SOEIRO
E FILHA
199. VIVIANE PAULA ROCHA
- LIDERANÇA RURAL
200. VALDIR PORFÍRIO ALVES

207. ZUDEMIR DOS SANTOS DE
JESUS (NICINHA) DIRETORA DO
STTR
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