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Resumo: o presente artigo objetiva refletir sobre a violência ocorrida no campo e os massacres 
contra lideranças de movimentos populares no Brasil, a partir dos casos registrados no ano de 
2017. O texto contextualiza a questão agrária no país como uma expressão da questão social e 
analisa dois grandes massacres, o de Colniza no estado de Mato Grosso e o de Pau D’Arco no 
estado do Pará, indicando a importância da atuação do Serviço Social para o fortalecimento de 
processos político-organizativos em defesa de uma plataforma ampliada de direitos humanos. 
Embora esse não seja um fenômeno novo e nem isolado na trajetória do país, para a análise 
dessas expressões contemporâneas, desenvolvemos uma pesquisa exploratória de natureza 
qualitativa, a partir da revisão bibliográfica, da análise documental. A pesquisa demonstrou que 
houve um crescimento significativo no número de casos e no grau de violência. O estudo 
indicou ainda que tanto a sociedade quanto o Estado têm consentido e conferido legitimidade a 
esses processos, seja por meio da atuação do executivo, legislativo ou judiciário, banalizando a 
violência contra militantes dos movimentos sociais populares.  
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INTRODUÇÃO 

Entre os meses de abril e maio de 2017, o país acompanhou dois 

grandes confrontos pela terra. O primeiro deixou 10 pessoas mortas em Gleba 

Taquaruçu do Norte, área rural do município de Colniza a 1.065 quilômetros de 

Cuiabá, Mato Grosso. O segundo ocorreu no final do mês de maio, comandado 

por policiais e culminou na morte de 10 pessoas na Fazenda Santa Lúcia, em 

Pau D’Arco, Pará.  

A impunidade, a desarticulação e o sucateamento de órgãos 

fiscalizadores estatais como a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA parecem ser os 

sustentáculos desse fenômeno. Contudo, entendemos que essas são apenas 

expressões de uma totalidade mais ampla que nos remete a violência histórica 
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e estrutural que configura e caracteriza a sociedade e o Estado brasileiro, 

sobretudo, na relação com as lutas sociais.  

A questão agrária e os constantes massacres contra a população do 

campo tem sido constantemente denunciados pelo Serviço Social, seja através 

de posicionamentos das entidades representativas, do fortalecimento de 

movimentos sociais que lutam pela terra ou ainda através da produção de 

pesquisas, a exemplo desse artigo, que procura dar publicidade para essa 

realidade e suas conexões com o poder econômico e político.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Os conflitos são fenômenos intrínsecos às sociedades democráticas 

consolidadas, por ser inerente à sociedade e capaz de nela desempenhar um 

papel regulador da vida social e ser fator de equilíbrio. Para Fernandes apud 

Binkowski (2018, p.15) a “democracia não se identifica com a homogeneização 

e o igualitarismo”, ao contrário, permite e fomenta as vozes e as práticas da 

diferença, gerando conflitos e tensões entre os diversos interesses presentes 

na ação. 

É a partir da denúncia de atores sociais, grupos, coletivos e movimentos 

sociais que o conflito ganha visibilidade. E com a grande maioria dos conflitos 

deflagrados nos espaços rurais não tem sido diferente. O que se tem 

observado é que os conflitos são expostos e denunciados por quilombolas, 

indígenas, trabalhadores rurais e sindicalistas, cujas principais reivindicações 

são a consolidação de direitos sociais e trabalhistas, ou, ainda, a construção de 

uma outra ordem social. 

Fernandes (2005) define conflito como: 

[...] o estado de confronto entre forças opostas, relações sociais 
distintas, em condições políticas adversas, que buscam por meio da 
negociação, da manifestação, da luta popular, do diálogo, a 
superação, que acontece com a vitória, a derrota ou um empate. Um 
conflito por terra é um confronto entre classes sociais, entre modelos 
de desenvolvimento, por territórios. (FERNANDES apud BINKOWSKI, 
2018, p.17). 

 

Para Santos (2000), a violência política é considerada uma forma de 

violência no espaço agrário. Ela expressa uma “forma de dominação entre as 

classes sociais no campo, exercida principalmente por orientação de 



 

mandantes particulares, e efetivada tanto por executantes individuais quanto 

por milícias privadas” (SANTOS apud BINKOWSKI, 2018, p.18).  

Os conflitos no campo envolvem, sobretudo, disputas por redistribuição 

de terras, episódios de trabalho análogo ao escravo, conflitos trabalhistas e os 

conflitos vinculados aos movimentos sindicais e às divergências em relação à 

política agrícola desenvolvida no país. A violência destes conflitos acaba por 

atingir mais determinadas classes sociais do que outras, as “minorias” são as 

que mais sofrem. 

Segundo Santos apud Binkowski (2018) uma das principais 

características da violência no campo é uma violência difusa, de caráter social, 

político e simbólico, envolvendo tanto a violência social como a violência 

política. Essa violência acontece com alto grau de letalidade, contra alvos 

selecionados, como as organizações dos camponeses e trabalhadores rurais e, 

geralmente seus agentes são membros da burguesia agrária, fazendeiros e 

comerciantes locais.  

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) nasceu em junho de 1975, durante 

o Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, convocado pela Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizado em Goiânia. Fundada em 

plena ditadura militar, como resposta à grave situação vivida pelos 

trabalhadores rurais, posseiros e peões, explorados em seu trabalho, 

submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras 

que ocupavam.  

Sua atuação é reconhecida pela defesa do direito dos trabalhadores a 

terra, sobretudo posseiros e sem-terra. Pelo trabalho desenvolvido a CPT pode 

ser considerada como uma entidade de defesa dos Direitos Humanos, pois 

atua com questões relativas ao direito à posse da terra, direito de nela 

permanecer e trabalhar, direito de acesso à água, direito ao trabalho em 

condições dignas. Direitos estes previstos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, nos artigos III e XVII e na Constituição Federal de 1988 no artigo V.  

Desde a década de 1980, os conflitos agrários no Brasil apresentam a 

mesma tônica: chacinas, massacres, uma violência que atinge as minorias, 

cujo vencedor tem sido o capital e as lógicas territoriais perversas do 

capitalismo. A CPT torna público e mantém atualizado os registros de 



 

massacres no campo, ocorridos desde 1985 até os dias atuais, de acordo com 

a sua metodologia, reconhece como massacre casos em que um número igual 

ou maior que três pessoas foram mortas na mesma ocasião.  

Nos relatórios sobre conflitos no campo elaborados pela CPT, nos anos 

de 2014, 2015 e 2016, demonstram que a impunidade é a maior causa da 

violência no campo. Segundo os dados da CPT, de 1985 a 2016 houve 1.387 

assassinatos no campo com um total de 1.833 vítimas. Ao longo dos 32 anos 

de dados, dos referidos casos de assassinato, apenas 112 foram julgados, com 

31 mandantes condenados e 14 absolvidos (CPT, 2016). Em relação aos 

executores, 92 obtiveram condenação e 204 foram absolvidos pela Justiça. É 

necessário observar que a violência de que se fala aqui, não se resume 

somente a assassinatos, mas também inclui as ameaças de morte e tentativas 

de assassinatos. 

Segundo dados do relatório anual da CPT no ano de 2017 houve um 

número alarmante de 868 conflitos no campo, envolvendo aproximadamente 

118.080 famílias em todo Brasil. Tendo o ano de 2017 sido considerado o ano 

mais violento da década, pois 71 pessoas foram assassinadas no âmbito 

desses conflitos. Das 71 pessoas mortas neste ano, 31 pessoas morreram em 

apenas 5 casos de conflito registrados, sendo que, em dois deles houve 19 

vítimas. No gráfico 1 é possível observar as regiões do Brasil com maior 

concentração de conflitos por terra. 

 

 Gráfico 1: Áreas de Conflito de Terra. 

 

                                                                              Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino - CPT 
Organização: as autoras 

  



 

O Estado com mais conflito de terra é o Maranhão, seguindo pela Bahia, 

Pará e Minas Gerais. O estado do Paraná conta com treze áreas de conflitos, 

sendo dois conflitos na cidade de Quedas do Iguaçu, envolvendo os moradores 

das fazendas Dona Hilda e Santa Rita e fazenda Rio das Cobras, 

acampamento Herdeiros da terra 1º de maio, ambos em disputa com a 

empresa Araupel, envolvendo cerca de 1.750 famílias. 

 Nos últimos vinte anos, mais de 271 trabalhadores rurais e lideranças 

foram assassinados somente no estado do Pará, o qual foi cenário do maior e 

mais conhecido massacre já registrado na luta pela terra. Em 17 de abril de 

1996, 19 trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela polícia militar no 

episódio que ficou mundialmente conhecido como Massacre de Eldorado dos 

Carajás. 

 O gráfico 2 apresenta o número de assassinatos ocorridos por conflitos 

de terra no ano de 2017 no Brasil: 

 

Gráfico 2: Assassinatos por conflitos de terra no Brasil em 2017 

 

                                                                              Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino - CPT 
                                                 Organização: as autoras 

 
O estado do Pará faz parte das regiões com maior número de conflitos 

envolvendo a posse da terra e diante dos dados apresentados no gráfico 

acima, pode-se dizer que é uma das regiões mais violentas dos pais, pois, dos 

28 assassinatos ocorridos no ano de 2017, este estado aparece em mais da 

metade dos casos registrados. Estão entre as 16 vítimas, 6 lideranças, 1 

liderança Quilombola, 3 trabalhadores sem-terra, 2 trabalhadores rurais, 3 

assentados e 1 Quilombola. O Pará configura-se também entre os estados com 

maior número de pessoas sob ameaça de morte com 49 pessoas, ficando atrás 

apenas do estado do Maranhão com 57 pessoas. 



 

Em todos os 5 casos de massacre ocorridos em 2017, os conflitos por 

terra ou território estão presentes. Em Colniza (MT), Vilhena (RO), Lençóis 

(BA), Canutama (AM) e em Pau D’Arco (PA), os 31 assassinatos foram 

praticados contra comunidades que estavam em luta por um pedaço de terra e, 

pelo menos em três casos, estavam na iminência de verem seus direitos 

reconhecidos ou em comunidades que recentemente tiveram seus pleitos 

reconhecidos depois de longos anos de luta. 

Em 17 de abril de 2017 a cidade de Colniza (MT) foi destaque nacional 

em mais uma chacina bárbara que ocorreu no município, 9 trabalhadores rurais 

foram brutalmente assassinados, por 4 pistoleiros contratados por um 

madeireiro da região. A região está localizada em uma área onde há grande 

interesse por partes dos madeireiros e mineradores devido ao alto potencial de 

minério e madeira. Em 2016 apresentou 61 assassinatos uma média de 5 por 

mês.  

Esse massacre atinge diretamente seus familiares, amigos e 

comunidade em geral bem como a sociedade como um todo. A omissão e 

abandono por parte do Estado faz com que crimes como este se repitam cada 

vez mais. A sensação de impunidade e insegurança diante de crimes bárbaros, 

faz com que parte dessas famílias acabem abandonando a luta por suas terras.  

Outro episódio sangrento aconteceu em 24 de maio de 2017, 10 

trabalhadores foram assassinados por policiais que realizavam mandados de 

prisão contra os ocupantes do Acampamento Nova Vida, localizado na fazenda 

Santa Lúcia. Semelhante ao que ocorreu no município de Colniza, o caso 

segue impune e sem nenhum posicionamento por parte da polícia local. Para 

Mitidiero (2017) “[...] a impunidade é a tônica dominante nas mortes em 

conflitos fundiários.” (MITIDIERO, 2017 p.17). 

As consequências decorrentes do massacre deixam marcas profundas 

que atingem familiares e amigos em geral. Abalando psicologicamente, bem 

como materialmente. Desenvolvendo graves problemas psicológicos entre eles 

sérios quadros depressivos.  As famílias são deixadas de lado e não recebem 

nenhuma ajuda ou resposta do Estado. 

O massacre de Colniza foi uma tragédia anunciada, visto a série de 

denúncias de ameaças, perseguições e conflitos feitas pelos trabalhadores às 



 

autoridades, porém diante do descaso na representação resultou em mais uma 

tragédia.  

Quando o assunto é os casos de massacre no campo, nem a visibilidade 

por parte da mídia é suficiente para que esses casos sejam solucionados. O 

massacre de Pau D'Arco é um exemplo disso, um dos maiores conflitos já 

ocorridos no país que teve destaque internacional, mas completou 20 anos de 

impunidade. 

Segundo Mitidiero (2017) o ambiente político conflagrado em 2015, criou 

as condições propícias para o aumento da violência apresentado nos números 

“[...] O latifúndio, mascarado de agronegócio, continua sua ação truculenta 

como é historicamente conhecida e sub registrada”. (MITIDIERO apud 

CANUTO, 2017, p. 113). 

As ações realizadas pelos latifundiários seguem amparadas pelo poder 

da bancada ruralista, que após o golpe tiveram um apoio ainda maior por meio 

de formulações de leis que criminalizam os movimentos sociais, a fim de 

proteger “suas” propriedades e seus interesses.  

O processo de luta e resistência pelo direito a ter direito está amparada 

pela Constituição de 1988, mas a sociedade brasileira é marcada pelo 

autoritarismo social. Hierárquica e violenta impõe obstáculos ao acesso aos 

poderes instituídos e resiste a prática de direitos políticos e sociais. Os traços 

marcantes da formação sócio histórica constituem o que os autores tem 

nominado de cidadania sempre adiada, de modo que o eixo central dos 

conflitos coletivos que, diante das causas estruturais da negação sistemática 

de direitos, onde os interesses são privilégios de alguns e demanda para 

outros, mobilizam milhares de pessoas como os movimentos que lutam pela 

terra, criando espaços sociais de lutas e forjando a instituição de formas 

políticas de expressão permanente que criem, reconheçam e garantam direitos. 

É nessa seara que a atuação do Serviço Social se faz necessário, as 

competências e habilidades profissionais podem favorecer processos político-

organizativos, seja de forma direta como menciona o Artigo do 12 do Código de 

Ética de 1993,  

Art.12 - Constituem direitos do assistente social: [...] apoiar e/ou 
participar dos movimentos sociais e organizações populares 



 
vinculados à luta pela consolidação e ampliação da democracia e dos 
direitos de cidadania. (BRASIL, 1993, p. 8). 

  

Ou ainda de forma indireta contribuindo através de debates informativos, 

orientações e encaminhamento de como acessar seus direitos e políticas 

públicas, acompanhamento de famílias em áreas de conflito, participar de 

audiências, reuniões, congressos, mobilizações, entre outras formas de 

fortalecer o movimento de resistência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        O caminho percorrido para realização desse estudo permitiu que 

percebêssemos que nem todos os casos são punidos, uma vez que muitos são 

arquivados ou ainda julgados improcedentes. Parece haver uma inércia do 

Estado na elucidação de casos que envolvem movimentos sociais populares, é 

como se os corpos de militantes de direitos humanos fossem passíveis de 

violência civil e estatal. Esse comportamento autoritário e hierárquico compõe o 

imaginário social e se consubstancia na reiteração da violência, num ciclo 

perverso que não cansa de se apresentar.  

Soma-se a isso a conjuntura do país após o golpe de 2016 e a ascensão 

assintomática do conservadorismo capitaneado também pela bancada ruralista 

que tem encontrado legitimidade em suas pautas antidemocráticas e 

interesseiras. O sentimento de “tudo pode” vocalizado pelo próprio chefe de 

Estado tem promovido o ódio, a violência e a impunidade quando as vítimas 

são ativistas de Direitos Humanos, enquanto que os latifundiários encontram 

mais facilidade para em chegar até os campos, bem como para promover 

confrontos violentos contra lideranças de movimentos sociais populares e seus 

familiares.   

Na contramão dos processos ampliados de cidadania e democracia, 

essas relações são determinadas pela defesa de interesses pessoais de 

grandes proprietários de terras, que visam o aumento da produtividade e 

expansão das áreas territoriais a fim de aumentar a lucratividade promovendo a 

exclusão social, a partir da expulsão de grupos, coletivos, famílias que 

encontram pela frente, ou seja, acabam por fazer “justiça” com as próprias 



 

mãos, exterminando essas pessoas e trabalhadores culminando na maioria das 

vezes em grandes chacinas.  
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