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Apresentação

Em 2022, dez anos após a última publicação 
do caderno Realidades e Conflitos no Campo, 
a Comissão Pastoral da Terra Regional Goi-
ás retoma a produção de um material que dá 
destaque aos dados sobre as violências con-
tra as comunidades camponesas de Goiás e 
seus territórios no último ano.

Produzido a partir da publicação Conflitos no 
Campo Brasil 2021 e como encarte comple-
mentar a ela, este material utiliza a mesma 
base de dados registrados e compilados pelo 
Centro de Documentação  Dom Tomás 
Balduino, da da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), e tem como referência a mesma sé-
rie histórica de dez anos, entre 2012 e 2021, 
para as análises comparativas. 

Caracterizar e contabilizar as denúncias do 
último ano, assim como a observar a evolu-
ção dos registros na última década, permite 
observar que a violência é uma característica 
intrínseca ao modelo de desenvolvimento 
que se impõe nas terras do cerrado goiano: 
o agronegócio exportador e todos os seus 
mecanismos de operação, como a grilagem 
de terras, o desmatamento, a exploração mi-
neral, a inundação para construção de bar-
ragens, o envenenamento da terra, da água 
e do ar.

A inviabilização da permanência das comu-
nidades em seus territórios é, assim, tanto 
um objetivo do agronegócio quanto uma 
consequência inevitável de sua ação, espe-
cialmente no contexto atual, em que suas 
ações são incentivadas a todo custo por ins-
tituições públicas que, irresponsavelmen-
te, se eximem de suas tarefas de controle e 
monitoramento. A paralisação total das po-
líticas de Reforma Agrária e demarcação de 
terras quilombolas e indígenas pelo governo 

federal corrobora com a intenção de esvaziar 
o campo e eliminar a resistência praticada 
pelos povos e comunidades tradicionais que 
sempre cuidaram da terra. 

A violência direta é apenas um dos elemen-
tos que promovem os conflitos em torno da 
vida no campo em Goiás e no Brasil como 
um todo. Para falar sobre os aspectos histó-
ricos dessas violências, esta publicação traz 
um texto introdutório da historiadora Ana 
Lúcia da Silva, que fala sobre a permanente 
presença do elemento racismo na orientação 
das políticas de acesso à terra no Brasil. 

A seguir, apresentamos o texto de análise 
dos dados contidos nas tabelas e gráficos so-
bre conflitos por Terra, por Água e conflitos 
Trabalhistas no campo registrados em Goiás 
no ano de 2021 e na última década, números 
que nos convidam à memória de fatos mar-
cantes para o cerrado goiano e seus povos e 
à nossa ação, coletiva, por justiça e reparação. 

Por paisagens menos desbotadas pela dor, 
mais coloridas pela vida.  

Comissão Pastoral da Terra 
 Regional Goiás



Breve histórico do contexto agrário de Goiás
Ana Lúcia da Silva1

As principais características da sociedade brasileira, desde os tempos coloniais, são a vio-
lência e o racismo. Violência e racismo que se iniciaram com a chegada dos portugueses ao 
Brasil, seja através do processo de expropriação das terras e escravização dos indígenas que 
são submetidos a um feroz processo de aculturação, seja através do processo de arrancarem 
milhões de trabalhadores(as) da África e trazê-los para serem escravizados no Brasil. 
No processo de avanço do capitalismo no Brasil, foi se formando, de um lado, uma reduzida 
classe dominante branca, violenta, racista; de outro, uma massa imensa de trabalhadores(as) 
escravizados e explorados. A luta dos escravizados pela sua libertação, entretanto, começou, 
no caso dos escravizados africanos, nos próprios navios negreiros e se prolongou por mais de 
três séculos. A bem da verdade, em face a todo o descaso a que está submetida a população 
afrodescendente, podemos afirmar que essa luta ainda não terminou.
No caso dos indígenas, apesar do genocídio a que foram submetidos e que levaram, in-
1 Ana Lúcia da Silva, professora de história aposentada da Universidade Federal de Goiás e coordenadora do Centro Cultural 
Eldorado dos Carajás 

Foto: Amanda Costa
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clusive ao desaparecimento de algumas etnias, e do intenso processo de aculturação, ainda 
hoje vemos resistências não só de grupos que há mais ou menos tempo têm contato com os 
brancos, como grupos que, até hoje, resistem a qualquer contato.
Do lado dos grupos dominantes, avaliando que a escravidão chegaria ao fim, os donos de 
terras e escravos aprovaram a Lei de Terras que foi assinada por D Pedro II, em setembro de 
1850, determinando parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização 
de terras no Brasil. Ela estabeleceu a compra como única forma de obtenção de terras públi-
cas, o que significou inviabilizar os sistemas de posse ou doação para transformar a terra em 
propriedade privada. Como disse José de Souza Martins, a terra podia ser livre, enquanto os 
homens eram escravos: libertados os escravos, a terra foi escravizada.
A massa de escravizados foi quem criou toda a riqueza material e cultural, do Brasil, expres-
sa nas economias açucareira, mineratória, cafeeira, o que significou uma produção de imensa 
riqueza econômica, com parte ficando nas mãos da diminuta classe dominante brasileira e a 
maior parte sendo drenada para as classes dominantes portuguesas e inglesas. Quando, em 
1888, os escravizados brasileiros conquistaram a libertação, foram abandonados à própria 
sorte, sem terra para trabalhar, sem acesso a educação escolar e a sistema de saúde. 
A classe dominante branca foi aperfeiçoando seus mecanismos de dominação, após a pro-
clamação da República em 1889. Tratava-se de estruturar o estado brasileiro para a manu-
tenção do status quo das enormes desigualdades subjacentes ao processo de expropriação 
e exploração.  A manutenção do status quo dependeu e depende, fortemente, do uso da 
repressão e da violência contra grupos étnico-raciais, minorias políticas e classes econô-
micas subalternizadas, expropriadas e exploradas, como povos indígenas, população negra, 
sertanejos, pequenos agricultores e trabalhadores rurais, entre outros grupos populacionais. 
No campo, trata-se de um processo de expropriar terras, de apoderar-se das riquezas do 
solo e do subsolo. Este processo ao longo de nosso período republicano, significou expulsar 
massas de camponeses e de trabalhadores(as) para as cidades, originando as imensas favelas 
que temos espalhadas pelo Brasil. O período de maior intensidade de expulsão dos trabalha-
dores (as) do campo vai de 1960 a 1990, principalmente durante a ditadura militar (1964-
1985) que, de um lado, acelera o processo de industrialização e mecanização no campo; por 
outro lado, priva os camponeses - como todo o povo brasileiro - dos direitos de expressão, 
reunião, organização e manifestação, impostos pela truculência da Lei de Segurança Nacio-
nal e do Ato Institucional nº 5.
O Brasil possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados e a sua estrutura fundiária está den-
tre as mais concentradas do mundo. O Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2018) contou 
4,9 milhões de estabelecimentos agropecuários que perfazem 350 milhões de hectares. Os 
dados do Censo Agropecuário 2017 mostram que os estabelecimentos com mais de 1.000 
hectares, que representam 1,01% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, concen-
tram 47,5% das terras. A área média desses estabelecimentos é de 3.272,4 hectares. Por 
outro lado, há um grande número de estabelecimentos agropecuários cuja área é extrema-
mente pequena, a exemplo dos estabelecimentos com menos de 5 hectares, que mesmo 
sendo 37,8% dos estabelecimentos, ocupam tão somente 0,98% da área total. Também há 
aqueles produtores que sequer possuem área para produção, contabilizados em 76.671 no 
Censo Agropecuário de 2017. 



O Brasil é, ao mesmo tempo, um dos países da América Latina com maior número de 
conflitos agrários, com uma violência cotidiana contra camponeses, quilombolas, acampa-
dos e assentados. A expropriação de terras por grileiros e pistoleiros é uma constante. Esta 
violência é uma das responsáveis pela expulsão de milhares de trabalhadores (as) do campo. 
As massas expulsas do campo, ao irem para as cidades sem condições econômicas para mo-
radia e sem emprego, se estabelecem em áreas sem infra estrutura e, também, se tornam ví-
timas da violência das classes dominantes que controlam as atividades urbanas e do aparato 
militar do Estado. Essa violência se expressa, não só de forma visível, no emprego da força 
policial, usualmente de forma desproposital, tal como estamos fartos de ver, como também, 
de forma “invisível” na ausência de políticas de moradia, saneamento, transporte, educação, 
saúde, segurança e lazer que roubam às famílias, especialmente às crianças e aos adolescen-
tes, seu direito a ter acesso aos avanços culturais e científicos acumulados pela humanidade.
Entretanto, estas massas expropriadas e exploradas do campo e as exploradas da cidade não 
se deixaram vergar e, historicamente, sempre se organizaram para conquistar direitos e criar 
uma sociedade justa e igualitária. Exemplos não nos faltam aqui e ali: um grupo lutando por 
moradia, outro por equipamentos urbanos, outros avançando na criação de um sindicato, 
de um partido... 
Anualmente, desde 1985, a CPT apresenta um balanço dos conflitos no campo que giram 
em torno da posse da terra, de salários, de direitos trabalhistas, pelo direito à água. No 
quadro abaixo a CPT aponta quais os conflitos identificados, em 2021, suas características, 
quantas famílias envolveram e que ações as vítimas fizeram para enfrentá-los. No texto, 
a CPT detecta o aumento dos conflitos no campo, em Goiás, sendo que estes conflitos 
envolvem, de um lado, principalmente os acampados da reforma agrária (sem terra) e as 
comunidades quilombolas; de outro, grandes fazendeiros, grileiros de terra e mineradoras. 
Os conflitos no campo têm várias dimensões: 
Uma dimensão de violência ecológica, pois ao avançar no campo, a burguesia agrária, na 
busca de se apropriar do solo, depreda a fauna, a flora e o meio ambiente, como mostram os 
conflitos em relação ao meio ambiente. 
A segunda dimensão da violência agrária consiste na violência costumeira, a qual aparece na 
dinâmica das relações de dominação entre as classes e os grupos sociais, como demonstram 
os dados apresentados pela CPT, para todo o Brasil, desde 1985, tal como já nos referimos 
acima. Os conflitos giram em torno de ameaças de despejo, ameaças de expulsão, contami-
nação por agrotóxico, por produtos usados para extrair minério e por desrespeito a direitos 
trabalhistas. Em todos os Estados do Brasil o desrespeito aos direitos trabalhistas chegam à 
situação de milhares de trabalhadores (as) serem mantidos como escravos ou em trabalhos 
análogos ao trabalho escravo. Em Goiás, a CPT localizou 18 ocorrências, frutos de fiscali-
zação, e envolveu o resgate de 304 trabalhadores (as) em situação de escravidão ou análogo 
à escravidão.
A expropriação, culminando com a tomada das terras e destruição de parte do campesinato, 
não ocorre, em sua quase totalidade, por intermédio da violência aberta, mas, ao contrário, 
através da violência escondida e legal, ou seja, da violência monopolizada pelo Estado, com 
a promulgação de leis que implementam os projetos de modernização, além da persistência 
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de mecanismos ilegais, tais como os já velhos conhecidos processos de grilagem e, ainda, a 
utilização de jagunços para amedrontar as famílias que se recusam a vender suas proprie-
dades. A violência, no Brasil, atinge umas classes mais que outras, algumas etnias mais que 
outras, mulheres e homossexuais mais que homens. As crianças, seja nos acampamentos 
debaixo de lonas, seja nos acidentes de transporte para quem trabalha como diarista, são 
também vítimas, não só pela morte, mas também por “serem crianças sem infância”, como 
diz José de Sousa Martins. 
Em Goiás, os conflitos ocorreram nos municípios de Nova Roma, Catalão, Formosa, Pla-
naltina, Iaciara, Silvânia, Jaupaci, Bela Vista de Goiás, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, 
Baliza, Caiapônia, Morro Agudo de Goiás, Aruanã, Crixás, Silvânia, Teresina de Goiás, 
Montividiu do Norte, Turvelândia, Minaçu, Mimoso de Goiás, Água Fria de Goiás, Ipame-
ri, Piranhas, Santa Helena de Goiás, Cidade Ocidental. O conjunto de conflitos envolveu 
6036 famílias pelos dados da CPT apresentados acima.
Para enfrentar a realidade do cotidiano dos conflitos exige-se desenvolver diferentes estra-
tégias e táticas, como mostram as variadas ações realizadas pelos envolvidos nas situações de 
conflito, apoiados pela CPT e realizadas durante o ano de 2021. 
No contexto da lutas de classe no Brasil, estrategicamente, as manifestações, ao mesmo 
tempo que propunham a palavra de ordem “Fora Bolsonaro”, expunham as razões das ma-
nifestações. Estas expressavam lutas por terra e contra a violação de Direitos Humanos, seja 
o direito à saúde, à educação, à segurança alimentar, à seguridade Social, à água e à defesa 
do meio ambiente. As manifestações envolveram os municípios de Goiânia (5), sendo 3 no 
primeiro semestre e duas no segundo, Anápolis, Aurilândia, Catalão, Ceres, Goiás, Jataí, 
Pirenópolis, São Luís de Montes Belos, Orizona e Aparecida de Goiânia. 
Na conjuntura, a palavra de ordem “Fora Bolsonaro” unificou as lutas do campo e das cida-
des, pois é um governo que se caracteriza por ser estruturalmente antidemocrático, priva-
tista, entreguista, machista, racista que ataca e retira sistematicamente direitos humanos e é 
destruidor do meio ambiente.



Conflitos no Campo 2021 - Análise dos dados
do Estado de Goiás

Apresentamos uma análise dos registros ocorridos em Goiás, publicados no caderno Con-
flitos no Campo Brasil 2021, da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e outros dados regis-
trados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino (CEDOC) no último ano e 
ao longo da série histórica entre 2012 e 2021, referentes às ocorrências em território goiano. 
Esta produção caracteriza, no contexto nacional atual, um cenário alarmante em relação à 
violência e à garantia dos direitos dos povos que vivem no campo em todo o país, o que, 
infelizmente, acompanha uma tendência já revelada nos últimos anos.
O objetivo desta publicação é demonstrar como os conflitos ocorrem no estado de Goiás 
e como atingem as famílias que vivem no campo, destacando, no contexto social, político 
e econômico local, algumas situações acompanhadas pela CPT Goiás que desencadearam 
e/ou acirraram os processos de violência registrados pelo CEDOC em 2021 e na última 
década, trazendo à tona a memória de casos significativos entre as ocorrências. Assim como 
a publicação nacional, este encarte contempla também os registros de Atos de Resistência 
das famílias que lutam para conquistar ou para permanecer na terra.
Conflitos por Terra e Território e Conflitos por Água
A tabela de Conflitos por Terra em Goiás caracteriza 46 situações de conflito registradas em 
2021 no estado2. As ocorrências atingiram um total de 2998 famílias e apontam as seguintes 
categorias de causadores dos conflitos:
Tabela 1: Formas de violência registradas Contra a Ocupação e a Posse em Goiás em 2021

2As tabelas completas podem ser consultadas nas páginas 47 e 48 do Caderno Conflitos Brasil 2021 (Comissão Pastoral da 
Terra, 2022).
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Gráfico 1: Categorias causadoras dos Conflitos por Terra registrados em Goiás em 2021

No Gráfico 1, Fazendeiros destacam-se entre os agentes causadores dos conflitos por terra 
em Goiás. Em 34,8% das ocorrências eles aparecem como únicos causadores dos conflitos 
e em 4,3% aparecem juntamente com as Mineradoras, configurando, ao todo, sua partici-
pação em 39.1% dos registros. Grileiros de terra aparecem como causadores de 15,2% dos 
conflitos e os grandes arrendatários de 4,3% deles. O governo federal (19,6%) e o governo 
estadual (13%), composto por agentes públicos que deveriam assegurar os direitos das famí-
lias que vivem na terra, configuram, juntos, como agentes causadores de 32,6% dos conflitos. 
As Mineradoras aparecem como causadoras dos conflitos em 8,6% dos registros e outros 
empresários em 4,3% deles.
Gráfico 2: Categorias causadoras dos Conflitos por Água registrados em Goiás em 2021

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás



No Eixo Água, foram registrados 10 conflitos ocorridos em Goiás no ano 2021: 4 registros 
de conflito por Destruição e ou poluição, 3 por Contaminação por agrotóxico e 3 por Di-
minuição do acesso à água. Estes conflitos atingiram Comunidades quilombolas, Assenta-
mentos, Comunidades Ribeirinhas e Pequenos proprietários de terra (tabela completa nas 
páginas 47 e 48 do Caderno Conflitos Brasil 2021). O Gráfico 2 apresenta quem foram 
causadores destes conflitos.
Entre os conflitos por água, os fazendeiros também aparecem como causadores na maior 
parte dos registros (7), seguidos pelas mineradoras (2) e por grande arrendatário (1).
Série Histórica 2012-2021 - Eixos Terra e Água em Goiás
O número de conflitos por Terra registrados no campo em Goiás em 2021 é mais de 7 vezes 
maior do que o registrado em 2012, o primeiro ano da série histórica. A média de conflitos 
registrados no primeiro triênio da série (2012 - 2014) foi de 5,66 conflitos/ano e passou, no 
último triênio (2019 - 2021), para 31 conflitos/ano, o que revela um aumento de 447% entre 
as médias anuais do primeiro e do último triênio da série histórica.  
O ano de 2015 registra a desocupação de 6311 famílias da fazenda Santa Mônica, do ex-
-senador Eunício de Oliveira. As 3500 famílias retiradas da área vivem ainda hoje em luta 
pela terra, divididas em três acampamentos: Dom Tomás Balduino (Formosa/GO), Acam-
pamento Che (Piranhas/GO) e  Acampamento Outubro Vermelho (Corumbá/GO). As 
ações das famílias organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
Sem Terra (MST) originaram a criação de um plano de assentamento intitulado Plano 
Corumbá pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), foi inter-
rompido após o Golpe que deu origem ao Governo Temer.
A média de conflitos por ano do primeiro triênio da série (2012 - 2014) foi de 1 conflito 
por Água e, no último triênio (2019 - 2021), essa média subiu para 7,66 conflitos/ano, o 
que representa um aumento de 666%. O número de registros de 2021 foi o segundo maior 
registro da série histórica, atrás apenas do registrado em 2016, quando houve notificação de 
1629 famílias atingidas por 9 conflitos - ano marcado por denúncias de diversas comunida-
des sobre os impactos das hidrelétricas de Cana Brava e Serra da Mesa em seus territórios.
Gráfico 3: Série histórica 2012-2021 - Número de Conflitos por Terra e pela Água em 
Goiás

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás
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Gráfico 4: Série histórica 2012-2021 - Número de Famílias impactadas por Conflitos por 
Terra e pela Água em Goiás

Apesar dos picos de registros de conflitos por terra e por água entre os anos de 2015 e 2016, 
os gráficos evidenciam aumento intenso da quantidade de ocorrências e de famílias em situ-
ação de conflito por terra e água nos períodos pós-golpe (2016-2018) e Governo Bolsonaro 
(2019-2021), de forma concomitante ao desmonte da política de reforma agrária, a retirada 
de direitos sociais e trabalhistas, ao retorno do brasil ao mapa da fome e ao aumento do 
desemprego, que chega a aproximadamente a 12 milhões de brasileiros. 
Ocorrência de vítimas dos conflitos
Em 2021, foram registradas 2 ameaças de morte, 1 tentativa de assassinato e 1 assassinato 
entre os 73 conflitos registrados no campo em Goiás. Uma das duas ameaças de morte e a 
única tentativa de assassinato foram contra vítimas do sexo feminino. Houve ainda 6 regis-
tros de Intimidação em situações de conflito. 
Vítimas de contaminação por agrotóxicos
Pelo menos 7 comunidades rurais tiveram sua água e/ou terra contaminadas por agrotóxicos 
em 2021 devido a ação de fazendeiros. Quatro dos 7 casos somam 867 famílias atingidas. 
Três casos não notificaram o número de famílias.

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás



Tabela 2: Comunidades e número de famílias atingidas por Contaminação por Agrotóxi-
cos em 2021 em Goiás

Contaminação por Agrotóxico na série histórica - 2012-2021
Em 2013, ocorreu o caso de contaminação por agrotóxico mais conhecido do estado de 
Goiás, quando um avião da Aerotex Aviação Agrícola que pulverizava uma plantação de 
milho e soja derramou veneno sobre uma escola infantil no Projeto de Assentamento Pontal 
dos Buritis, na cidade de Rio Verde, onde estavam 120 crianças, das quais 42 tiveram que 
ser hospitalizadas. Este foi o único caso registrado de Contaminação por Agrotóxico entre 
2012 e 2018 em Goiás. Em 2019, há uma explosão de casos: foram 7 ocorrências registra-
das, com 701 famílias atingidas. Em 2020, primeiro ano da Pandemia de Covid-19, não 
houve ocorrências. Em 2021, o número de ocorrências de 2019 se repete, com aumento no 
número de famílias atingidas. 
O forte aumento no número de casos coincide com o período recente de grande permissi-
vidade do governo federal na liberação de novas substâncias para uso em território nacional 
- com exceção de 2020, o ano mais intenso da Pandemia de Covid-19. Entre 2019 e 2021, 
segundo informações do próprio governo federal, um total de 1.560 novas substâncias agro-
tóxicas foram liberadas no Brasil, entre substâncias para utilização na agricultura e outras.  
Os conflitos relacionados à Contaminação por Agrotóxicos apontam para grande incidên-
cia de contaminação da água utilizada para consumo de famílias e para produção de ali-
mentos, mesmo dentro de comunidades que não praticam a aplicação de venenos em suas 
localidades. Como contraposição a esse modelo e na defesa do direito ao alimento saudável, 
assentamentos, acampamentos e comunidades rurais de Goiás seguem praticando e difun-
dindo a Agroecologia como caminho para uma produção livre de venenos.

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás
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Gráfico 5: Série Histórica 2012-2021 - Casos de Contaminação por Agrotóxicos registra-
dos em Goiás

Trabalho Escravo
Em 2021, Goiás foi o segundo estado com maior número de pessoas resgatadas do trabalho 
escravo rural, ficando atrás apenas do estado de Minas Gerais. Em relação ao número de 
casos registrados, Goiás ficou em terceiro lugar. A publicação Conflitos no Campo Brasil 
2021 registrou 17 ocorrências no estado, que somaram 304 pessoas resgatadas. Dessas, 10 
eram menores de idade. 
Os gráficos número 6 e 7 mostram que, entre 2013 e 2016, os números de registros de ca-
sos e de trabalhadores resgatados em Goiás apresentaram queda. Ambas as linhas voltam 
a subir entre 2017 e 2018, vão a zero em 2019, e apresentam subida acentuada novamente 
até 2021. 
Gráfico 6: Série histórica 2012-2021 - Número de Trabalhadores Resgatados do Trabalho 
Escravo Rural por ano em Goiás 

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás



Gráfico 7: Série histórica 2012-2021 - Número de Casos de Trabalho Escravo Rural por 
ano em Goiás 

Nestes gráficos, as curvas descendentes coincidem com o período de ascensão da classe tra-
balhadora em direitos e poder econômico. Por outro lado, as curvas ascendentes no número 
de casos e de pessoas resgatadas do trabalho escravo ocorrem justamente a partir do período 
pós-Golpe e início do Governo Temer na esfera federal, quando, com a partir da reforma 
trabalhista, se iniciou um processo acelerado de perdas de direitos, desregulamentação e 
aumento da permissividade em relação à exploração do trabalho e dos recursos naturais em 
todo o país. 
Ocupações, Ameaças/Tentativas de Despejo e Manifestações por Direitos
Em 2021, nenhuma ocupação rural ou retomada de terras foi registrada em Goiás. Uma 
redução brusca no número de ações desta natureza foi registrada em todo o Brasil, com 
uma queda de 82% na média anual de Ações Protagonizadas pelos Grupos/Classes Sociais 
em Situação de Subalternização3 nos anos 2019 - 2021 (Governo Bolsonaro) em relação à 
média dos anos 2011 - 2014. 
Em Goiás, no ano de 2012, foram registradas 14 Ocupações ou Retomadas de Terra, com 
participação de 977 famílias. O ano com mais registros deste tipo de ação, na série histórica 
2012-2021, foi 2015, quando foram notificadas 21 ocupações/retomadas de terra no estado, 
com a participação de 6871 famílias - número impactado, como já mencionado, pela última 
grande ocupação realizada no estado, na fazenda Santa Mônica (Corumbá). 

3Conflitos no Campo Brasil 2021, pg.93

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás
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Tabela 3: Série Histórica 2012-2021 - Número de Ocupações e Retomadas de Terras e 
Número de Famílias participantes das ações em Goiás

Gráfico 8: Série Histórica 2012-2021 - Número de Ocupações e Retomadas de Terras

Nenhuma ocorrência de ocupação ou retomada de terra foi 
registrada em goiás em 2021

Por outro lado, em 2021, foram registradas, no estado, 7 ocorrências de ameaças de despe-
jo judicial, somando 632 famílias ameaçadas, e 2 tentativas de expulsão, que somaram 26 
famílias ameaçadas. As tensões ocorrem especialmente em áreas de expansão da fronteira 
agrícola do estado, que ocorre de forma mais intensa nas regiões norte e nordeste de Goiás. 
Nenhuma das tentativas e ameças, no entanto, tiveram êxito. 

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás

Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino/CPT - Elaboração: CPT Regional Goiás



Nenhum despejo em área rural foi
 efetivado em goiás em 2021

As vitórias frente às diversas tentativas de retirar famílias da terra, revela o esforço de diver-
sos atores políticos, em várias instâncias. É possível afirmar que a atuação da Igreja Católica 
junto ao Conselho Nacional de Justiça do Estado de Goiás, ao Conselho Nacional de Di-
reitos Humanos, junto aos poderes judiciário, legislativo, executivo e também junto às forças 
policiais do estado, foi decisiva nestes momentos. 
Em 2021, os bispos do regional centro-oeste da CNBB aprovaram por unanimidade uma 
carta encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos 
França, e ao governador do estado, Ronaldo Caiado, ressaltando a necessidade de observação 
da recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 90/2021 e da resolução nº10/2018 
do Conselho Nacional de Direitos Humanos, recomendando a suspensão de despejos de 
famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica durante o período da pandemia. 
As ações de incidência política dos bispos, junto aos quais atuou também a CPT Regional 
Goiás, evitaram o despejo de pelo menos 600 famílias acampadas no estado de Goiás no 
ano de 2021, o que contribuiu para que o estado goiano tenha sido um dos poucos que não 
tiveram ações de despejo no campo neste ano. Vale citar também os pedidos de várias enti-
dades e pressões para a prorrogação da validade da decisão do STF. 
Direito à terra, Direitos Humanos, solidariedade entre campo e cidade: 17 manifestações 

Manifestações populares em defesa do Direito à Terra, por respeito aos Direitos Humanos e 
ações de Solidariedade do Campo com a Cidade em tempos de Pandemia também foram registra-
das no estado, somando ao todo 17 ações, na capital e no interior de Goiás, com participação da 
população camponesa. Essas mobilizações também compõem o cenário político que garantiu a 
permanência de famílias ameaçadas de despejo em suas terras. 

------

Os dados apresentados e analisados nesta publicação refletem realidades vividas dia a dia nas 
comunidades do campo em Goiás, onde a violência se agrava à medida que a fronteira agrícola 
do agronegócio latifundiário e a da mineração avançam sobre seus territórios, em busca de mais 
espaços para exploração, e à medida que se tornam mais graves os danos ao meio ambiente de-
correntes de sua ação, o que tem ocorrido de forma acelerada em algumas regiões do estado de 
Goiás. 

O afrouxamento das leis e a conivência das instituições responsáveis por controle e monitora-
mento com as ilegalidades de ações empresariais no campo têm garantido grandes lucros para 
investidores às custas da inviabilização da vida dentro dos territórios. Além de reagir às denún-
cias, atuando por justiça em todas as instâncias, as autoridades e a sociedade goiana devem apoio 
às famílias que lutam para se manter na terra ou para conseguir um pedaço de chão onde viver 
com dignidade. 

O avanço de políticas para a democratização do acesso à terra e a garantia de permanência das 
comunidades do cerrado em seus territórios, com seus modos de vida, são urgentes. Por respeito 
ao direito à vida e à dignidade, por respeito ao bioma cerrado e suas águas. 
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