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RESUMO 

CHAVES, Patrícia, Rocha. Rebeldia e Barbárie: Conflitos Socioterrioriais na 

Região do Bico do Papagaio. 2015. 405 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

 

Escrever sobre esta região, chamada Bico do Papagaio é escrever sobre conflitos 

e sobre os mais variados sujeitos que a luta pela terra configurou. Nesta tese 

parte-se da premissa que o conflito social nesta região é resultado das políticas de 

ocupação capitalista, e da concentração dos recursos nas mãos de determinadas 

classes sociais. A região é dessa forma, fundamento histórico da luta de classes 

antagônicas pelo território ou pela terra. Classes sociais que possuem lógicas de 

apropriação do território opostas. Esta luta de classes em maioria das vezes é 

travada entre as várias frações do campesinato e o grandes proprietários de terra, 

que podem ser fazendeiros e latifundiários ou empresas de várias modalidades. 

Dentro do contexto da luta pelo território estão os povos indígenas e quilombolas. 

Cada um desses sujeitos constroem suas estratégias de permanência ou de 

conquista da terra e/ou território. Os camponeses e indígenas por serem as 

principais vítimas da expropriação e do desempossamento na região, no momento 

da resistência entram em confronto com a classe dos grandes proprietários 

sofrendo as mais variadas violências. A Comissão Pastoral da Terra há mais de 

trinta anos acompanha o campesinato e os povos indígenas nesses processos. Há 

trinta anos começou a publicar os registros de conflitos no campo. Esses registros 

mostram até certo ponto o avanço e o retrocesso da luta pela terra entre as 

classes e sociedades antagônicas. Nosso objetivo foi compreender como se deu 

esses processos durante esses trinta anos nesta região através dos registros de 

conflitos no campo Os quais, dentro da perspectiva geográfica denominamos 

conflitos sociespaciais e conflitos socioterritoriais, afim de contribui na construção 

de uma geografia das lutas camponesas. 

 



ABSTRACT 

CHAVES, Patrícia, Rocha. Rebellion and Barbarism: Socialterritorial Conflict in the 

Bico do Papagaio Region. 2015. 405 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Write about this region, called Parrot's Beak is writing about conflict and about the 

most varied subjects that the struggle for land set. In this thesis, it starts from the 

premise that the social conflict in this region is the result of capitalist occupation 

policies, and the concentration of resources in the hands of certain social classes. 

The region is thus historical foundation of the struggle of antagonistic classes by 

territory or by land. Social classes that have logics of appropriation of the opposing 

territory. This class struggle in most cases is fought between the various fractions 

of the peasantry and the property owners, who may be farmers and landowners or 

companies of various forms. Within the context of the struggle for territory is 

indigenous and maroon peoples. Each of these individuals build their permanence 

strategies or conquest of the land and / or territory. Peasants and indigenous 

people because they are the main victims of expropriation and take ownership in 

the region at the time of resistance clash with the class of large landowners 

suffering the most varied violence. The Pastoral Land Commission for over thirty 

years came with the peasantry and indigenous peoples in these processes. Thirty 

years ago, he began publishing the records of conflicts in the field. These records 

show to some extent the advance and retreat of the struggle for land between 

classes and antagonistic societies. Our goal was to understand how these 

processes occurred during those thirty years in this region through the conflicts of 

records in the field, which, within the geographical perspective call social space 

conflicts and socio-territorial conflicts in order to contribute in building a geography 

of peasant struggles. 
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1 – Introdução 

 

Escrever sobre esta região denominada Bico do Papagaio é escrever sobre 

conflitos e sobre os mais variados sujeitos sociais que a luta pela terra configurou. 

Dentre tantos conflitos, possivelmente o de maior dimensão histórica tenha sido a 

Guerrilha do Araguaia (1967-1975). Movimento político radical, ocorrido na região 

Sul e Sudeste do estado do Pará, limitando-se com o norte do estado de 

Tocantins (antigo estado de Goiás) e oeste do estado do Maranhão.  

Ali, militantes do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), camponeses que 

auxiliavam os militantes e aqueles outros que colaboraram com as Forças 

Armadas, sob a liderança do Exército, entraram em combate pelo controle desta 

área estratégica, em um ambiente político caracterizado pela prevalência de um 

Estado na sua modalidade autoritário ditatorial-militar (1964-1985).  

Essa região do entorno dos rios Araguaia e Tocantins, também 

estrategicamente localizada no eixo da rodovia Belém-Brasília cruzando com a 

Transamazônica e próxima às áreas de prospecção mineral de Carajás, 

"precisava ser apaziguada a qualquer preço" na concepção dos militares. Ela 

conquistou uma reputação de violência, pois foi exatamente por conta da situação 

de repressão vivida em todo país que esses guerrilheiros urbanos, decidiram 

transferir-se para as áreas rurais. O governo montou as campanhas militares no 

sentido de liquidar os guerrilheiros e todos aqueles que os estivessem apoiando e 

colocando em risco a segurança nacional. 

Além do projeto Carajás, que foi uma proposta de regionalização para 

exploração da área, do impacto das rodovias e projetos de colonização forçada, 

com a exploração do minério de ferro, pode-se citar uma grande variedade de 

outros recursos extraídos ali. O ouro, o manganês, diamante, bauxita e outros. 

Atualmente, este mesmo ritmo de exploração foi estabelecido nas bacias 

hidrográficas Araguaia -Tocantins, através da construção de hidrelétricas. O 

objetivo da produção de energia é, abastecer as indústrias de minério.  
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Assim como, a plantação de eucaliptos em vastas áreas e a manutenção 

das carvoarias, que abastecem as guseiras. Esta realidade de exploração, 

juntamente com a manutenção dos latifúndios pecuaristas, promove o “trabalho 

escravo”, segundo a CPT, “escravidão análoga”, segundo os juristas, “escravidão 

temporária”, para José de Souza Martins ou “peonagem”, segundo Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira. 

Nesse sentido é preciso mapear o resultado desses processos violentos de 

exploração, expropriação e desapossamento dos que vivem região. É preciso 

compreender o papel fundamental que as políticas de Estado exercem nesse tipo 

de “incentivo de desenvolvimento regional e nacional” e suas consequências 

sociais. É preciso revelar o jogo de poderes que move as dinâmicas econômicas 

em escala nacional e mundial. Mas, que contraditoriamente atinge as sociedades 

locais violentamente na luta pelo território e pela terra.  

É fundamentalmente importante compreender que o avanço das relações 

capitalistas sobre outros territórios e dentro da sociedade brasileira, está ligado 

diretamente à expansão do capitalismo monopolista em todas as partes do 

mundo. Colocar em evidência as diversas facetas e as particularidades da 

totalidade do avanço desse modo de produção significa caminhar em busca de 

propostas para sua superação.  

É necessário, revelar a organização necessária para manter as estruturas 

sociais que mantem. O Estado brasileiro com suas instituições político-

administrativas vêm exercendo a função de viabilizar estas relações, tanto do 

ponto de vista ideológico, jurídico, político e econômico.  

Instâncias articuladas que adaptam os vários tipos de exploração do 

trabalho humano, da apropriação da renda da terra e da mais-valia, na 

apropriação privada dos meios de produção, para produção e reprodução da 

riqueza e sua concentração nas mãos de um pequeno percentual da sociedade 

capitalista. 
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Desta forma, a contradição nos aponta o real. Como assinalou Martins 

(1985), “[...] o capital não promove apenas um novo modo de produzir a riqueza; é 

também um novo modo de produzir a miséria. O capital não produz apenas 

exploradores; produz também os explorados. Não produz apenas o farto, mas 

também o faminto.”   

Desse ponto de vista, no sentido de mobilizar recursos teóricos-

metodológicos consultei obras da área de geografia e outras ciências sociais que 

incorporam o entendimento sobre a teoria do território, o conceito de região, o 

conceito de camponês, o conceito de formação econômico social, de classes 

sociais e conflito social. 

Através da CPT – Comissão Pastoral da Terra tive acesso aos dados 

estatísticos coletados pelos agentes pastoral desde 1985 a 2014. A CPT, a partir 

da construção da Teologia da Libertação, que significa um posicionamento de 

ação e crítica sobre os conflitos sociais no campo, objetiva oferecer formação 

política e levar ao conhecimento da sociedade e dos governantes os problemas da 

questão agrária brasileira. Com esta concepção, assumiu o compromisso de 

coletar e produzir a cada ano os cadernos de conflito que denunciam a violência 

histórica sofrida pelos camponeses, indígenas e quilombolas no Brasil. Além dos 

dados estatístico, são coletadas informações históricas sobre esses conflitos que 

compõem o banco de dados da CPT (Data CPT). 

 Cada conflito é acompanhado e documentado através de fichas produzidas 

pelos agentes de pastoral e documentos secundários, textos de jornais, noticiários 

e outros tipos de depoimentos. A metodologia para organização dos dados de 

conflitos é composta por uma tipologia, ou seja, discriminação dos tipos de 

conflitos e pelas “categorias sociais” envolvidas. Portanto, há sempre uma 

preocupação metodológica para com esta base de dados. 

Lançamos mão dos dados estatísticos e documentos históricos. Isto nos 

permitiu representar os conflitos em mapas temáticos, tabelas e gráficos. 
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Também foi através desses dados que selecionei os conflitos para o 

trabalho de campo. Entendo que eram demasiados conflitos optamos por fazer 

uma escolha que privilegiaria o maior número de famílias, assassinatos e casos 

exemplares, ou seja, casos de grande repercussão pública, ou seja, o desejo era 

chegar aos casos mais violentos e que agregassem maior número de pessoas 

envolvidas. 

A tese de Regina Sader (1986) foi um elemento norteador. Foi o primeiro 

trabalho de pesquisa em geografia que contemplou o estudo dessa região, e 

revelou os processos violentos que por ali ocorriam. A geógrafa descobriu que os 

conflitos na Região do Bico estendiam-se por muito mais municípios que os 

localizados no Estado de Goiás. 

Segundo a autora no início, da pesquisa o objeto abarcava os municípios 

goianos: Itaguatins, Sítio Novo de Goiás, São Sebastião do Tocantins, Axixá de 

Goiás e Araguatins e do lado maranhense, a porção oeste de Imperatriz. Por 

razões metodológicas, decidiu estender a pesquisa sobre o município de Marabá e 

alguns povoados de São João do Araguaia, ambos no Pará. 

Sader (1986), embora não tenha esclarecido quais seriam essas razões 

dessas inclusões, é sabido, por exemplo, que em Marabá, instalou-se naquele 

período a sede do GETAT – Grupo de Terras Araguaia Tocantins, criado pelo 

Decreto Lei nº 1.767 em 19 de fevereiro de 1980. O GETAT tinha a função social 

de administrar conflitos - discurso ditatorial - conduzir rapidamente a região à tão 

sonhada reforma agrária, desburocratizar e superar as limitações do INCRA.  A 

região era prioridade para resolução da questão agrária. 

Pesquisas como as de Ianni (1979), Oliveira (1980) e Martins (1980), 

revelaram que a função das políticas de governo militar foi realizar a entrega da 

Amazônia aos grupos capitalistas, a classe dos proprietários de terra. E mais, 

zelar para que nesta luta pelo território a rebeldia camponesa, indígena e negra 

que era intrínseco a formação social da região não predominasse sobre as classes 

abastadas. 
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No discurso dos militares essa priorização devia-se a necessidade de 

construir um processo que resultasse na extinção dos conflitos. Mas, o que se 

sabe é que para além desse discurso estava o fato de o famoso “bico do 

papagaio” ter construído uma reputação de uma região que agregava e atraia os 

“espíritos rebeldes”. Mal sabiam que a expropriação, a dominação e o 

desapossamento que constroem a riqueza, constroem também a rebeldia e 

resultam na violência. 

A questão agrária brasileira se tornou uma questão para militares 

resolverem. E além do GETAT, criado na região do Bico do Papagaio, dois outros 

grandes grupos de intervenção militar, foram criados em regiões de disputa pela 

terra no Brasil: no Paraná, o GETSOP e no baixo rio Amazonas, o GEBAM. Na 

verdade, era um projeto de cerceamento camponês, pois estas regiões 

aglutinavam a maioria desta classe. 

Além da intervenção direta, sabe-se que os governos militares promoveram 

uma série de políticas de ocupação para Amazônia brasileira, criação de 

instituições e órgãos de governo para atingir o objetivo de seus projetos. Nessas 

políticas, diferente de ocupação espontânea e menos predatória que vinha 

ocorrendo nos períodos anteriores, houve uma forte dinâmica de devastação da 

natureza e opressão da população local. 

A região do Bico Papagaio é parte dessa porção geográfica chamada 

Amazônia brasileira. É local privilegiado por possuir grande concentração de 

recursos naturais, como afirmamos anteriormente, além de uma diversidade 

cultural riquíssima. É também maior região na classificação regional do Estado 

brasileiro, que para o investimento em políticas públicas criou a divisão chamada 

Amazônia Legal.  

Assim é preciso considerar, como afirmou Martins (1985) que na Amazônia 

atualmente se apresenta uma grande diversidade de problemas, não porque as 

políticas públicas de desenvolvimento não deram certo, pois, elas seguiram 
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religiosamente o seu percurso e os seus objetivos. Sua real utilidade: explorar, 

sujeitar e expropriar, saquear seus recursos.  

Assim, no desenvolvimento capitalista o discurso da incapacidade das 

comunidades locais gerirem o seu futuro e seus recursos. Primeiro, porque seus 

habitantes não são vistos como humanos, por isso, as políticas de colonização da 

ditadura possuíram o slogan: "Homens sem Terra para Terra sem Homens". De 

uma forma ou de outra, o “agente” externo é sempre aquele que tem o poder de 

redimir a região. 

Em segundo lugar, não foi e não é dada a mesma oportunidade para os que 

vêm de fora: Nesse sentido, é necessário evidenciar quais são as classes 

privilegiadas. A ideia de levar os nordestinos sem-terra para Amazônia também 

serviu aos propósitos dos capitalistas e do Estado. Utilizar essa mão de obra para 

abrir as grandes frentes de desenvolvimento, aproveitando-se dos que não tinham 

terra para o trabalho e buscavam incessantemente por ela. É através desses 

trabalhadores e camponeses que os grupos de capitalistas vêm apropriando-se da 

renda auferida dos recursos da floresta. 

Assim é a Região do Bico do Papagaio, fronteira amazônica entre as 

sociedades indígenas e a sociedade nacional é sem dúvida lugar privilegiado pela 

natureza por seus inúmeros recursos e por ser assim, o lugar onde esses recursos 

estão em disputa pelas classes sociais desse espaço-tempo no qual natureza e 

sociedade são colocados em função da reprodução capitalista no território 

capitalista e nos demais territórios no Brasil e em outros lugares do mundo. 

Aos trabalhadores e camponeses, a princípio, tem restado os chamados 

“males” da floresta, posteriormente é o trabalho extenuante que em boa parte tem 

os levado a morte, os conflitos com os povos indígenas que também são vítimas 

históricas desses processos. Aos capitalistas, resta a alcunha de grandes 

pioneiros do desenvolvimento, redentores do atraso na região. 

Esse tipo de relação apoiada pelo Estado e suas legislações, reificou a 

estrutura fundiária brasileira baseada na concentração fundiária. Continua nos 
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dias de hoje, legalizando verdadeiros latifúndios alcunhados de desenvolvimento. 

Chegou a modernização, a urbanização e industrialização. São partes 

indissociáveis da Amazônia brasileira. É na fronteira entre a diversidade social e a 

chegada dessa “modernidade” que está a luta pela terra. 

Dessa forma, buscamos mobilizar recursos que conduzissem-nos a síntese 

desses processos, a síntese contraditória da relação entre as classes envolvidas e 

atuação do Estado. 

Surgiu a necessidade de delimitar os municípios que foram parte do objeto 

da investigação. Fazê-lo, seria nosso primeiro desafio. Sader (1986), já havia 

demonstrado a espacialização dos processos que desencadearam conflitos 

agrários na região. Sua constatação era de que eles não eram presentes apenas 

na região do Bico do Papagaio - Goiás – hoje Tocantins – se estendiam nas 

fronteiras entre os Estados de Maranhão e Pará. A pergunta era: Qual o limite 

socioespacial e socioterritorial dos conflitos nesta região do Bico do Papagaio? 

Então para uma primeira análise selecionei os municípios dos três Estados 

a partir das divisões, mesorregiões e microrregiões do IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística ano de 2002. São regiões do IBGE que constituem a 

fronteira entre os três Estados.  

Portanto, o estado do Maranhão é dividido geograficamente em cinco 

mesorregiões: Centro Maranhense, Leste Maranhense, Norte Maranhense, Oeste 

Maranhense, Sul Maranhense. Dessas cinco mesorregiões, selecionei duas delas: 

Oeste Maranhense e Sul Maranhense.  

O Oeste Maranhense possui três microrregiões: Pindaré, Imperatriz e 

Gurupi. Delas, foi selecionada uma microrregião, a de Imperatriz. A região Sul 

Maranhense é composta por três microrregiões: Chapadas das Mangabeiras, 

Gerais de Balsas e Porto Franco. Foi integrada à área de pesquisa a região de 

Porto Franco. 
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O estado do Tocantins possui duas mesorregiões: Ocidental do Tocantins e 

Oriental do Tocantins. Para a pesquisa foi selecionada na região Ocidental do 

Tocantins, que possui cinco microrregiões as de Araguaína, Bico do Papagaio, 

Gurupi, Miracema e Rio Formoso, duas dessas microrregiões, a do Bico do 

Papagaio e Araguaína. 

O estado do Pará é subdividido em seis mesorregiões: Mesorregião do 

Baixo Amazonas; Mesorregião de Marajó; Mesorregião Metropolitana de Belém; 

Mesorregião do Nordeste Paraense; Mesorregião do Sudeste Paraense; 

Mesorregião do Sudoeste Paraense. Para a pesquisa foi selecionada Mesorregião 

do sudeste paraense, que possui as seguintes microrregiões: Conceição do 

Araguaia, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu, 

Tucuruí.  

Esta foi a minha primeira delimitação da região de pesquisa. Demonstro 

essa delimitação no mapa 01, a seguir: 

A delimitação no mapa 01 serviu para selecionar os dados estatísticos, ou 

seja, os registros de ocorrências de conflitos dos cadernos de conflitos. Serviu 

para tabular esses dados. O intuito era compreender do ponto de vista quantitativo 

e qualitativo de forma a observar a espacialização dos conflitos registrados. O 

trabalho escravo, assassinatos, ocupações e outras situações vividas por esses 

camponeses, indígenas e quilombolas.  

Na impossibilidade de realizar trabalho de campo contemplando todos os 

municípios, tivemos que construir critérios que auxiliassem na seleção dos 

municípios passíveis de realização dessa etapa do trabalho. Então, optamos por 

realizar o trabalho de campo onde houvesse o maior número de famílias 

envolvidas nos conflitos. A base escolhida foi o mínimo de 200 famílias envolvidas 

e conflitos que apresentassem casos de assassinato nos últimos quatro anos 

(2011) (2012) (2013) (2014). Para demonstrar parte desta etapa do trabalho 

(mapa 02): 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Baixo_Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Baixo_Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Maraj%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Nordeste_Paraense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudeste_Paraense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Paraense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Araguaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Araguaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Marab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Paragominas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Parauapebas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Reden%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_F%C3%A9lix_do_Xingu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Tucuru%C3%AD
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Este foi o critério criado para verificação in lócus dos elementos norteadores 

da tese, a violência, a expropriação, a luta. No entanto, alguns dos locais de 

conflitos não foram possível a realização de campo. Os motivos eram: acesso nas 

estradas, a distância e os perigos enfrentados nas viagens. O não acesso aos 

contatos com as lideranças, que não nos podiam receber e a própria violência em 

determinadas áreas. Em assentamentos, às vezes pontes quebradas ou o “mata 

burro” destruído por conta das chuvas.  

Em aldeias, também a questão do acesso, era necessário a presença dos 

técnicos na Funai. Então de alguma forma, haviam limites para chegar à alguns 

lugares. A infraestrutura, as estradas, as possibilidades de circulação para aldeias 

e assentamentos é absurdamente precária. A FUNAI, que atende às populações 

indígenas está completamente sucateada, ausência de transporte, de técnicos, 

apoio logístico de um modo geral. É preciso destacar que realmente a vontade 

política de nossos governantes é de extinguir completamente essa instituição. 

De outra forma, os percalços das viagens permitiram-me conhecer outros 

conflitos que mesmo em escala social e espacial reduzidas se comparados aos 

demais, não se dissociavam muito dos problemas que afligiam os conflitos de 

grande repercussão.  

Então, não conseguimos chegar a São Félix do Xingu, são 100 km de 

estrada de chão e a lei ainda é a da pistola. No entanto, na primeira tentativa de 

chegar ao Assentamento Agroextrativista Praia Alta Piranheira, conhecemos o 

acampamento São Vinícius da Fetagri, com 80 famílias acampadas. Na realidade 

a portaria de criação do assentamento é do dia 28/12/ 2002 sua implantação 

deveria ter ocorrido na Fazenda Tinelli, de 1.634 hectares, onde os camponeses 

ainda continuavam acampados. 

Portanto o trabalho de campo na região do Bico do Papagaio ainda que não 

tenha se realizado como planejado, não deixou a desejar sobre o que 

imaginávamos que iríamos encontrar, sobretudo, na relação dos camponeses e os 

conflitos. 
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MAPA 02 
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2– Luta Teórica é Luta Política 

2.1. Geografia, Ideologia e Utopia 

 

 

Reflexão irreverente – mas não só isso: uma vez que se ousou dizer que 
o rei está nú, falta explicar por que ele rei, apesar de tudo. (LACOSTE, 
2012) 

 

Na década de 1970, Yves Lacoste em sua obra: "A Geografia – Isso Serve, 

em Primeiro Lugar para fazer a Guerra", construiu uma crítica ao que vinha até 

então a ser o discurso geográfico, precisamente no que vinha a ser o discurso 

científico da geografia na busca de seu objeto de estudo. 

O fato é que o geógrafo revelou em seu texto que o desvio do discurso 

geográfico da discussão política não era em vão. Antes de explicar porque a 

geografia estava nua, era necessário explicar o motivo de sua existência, era 

preciso explicar porque ela existia enquanto geografia, a quem seus serviços eram 

prestados desde o seu surgimento e que o seu limite não era exatamente o limite 

de seu objeto. 

A geografia era o reflexo do que eram seus geógrafos, o problema não era 

a ciência, eram os cientistas, não se podia resguardar a face de quem eram esses 

geógrafos, que naquele período estavam tão preocupados em tornar a geografia 

científica enquanto universitária que ela vinha sendo, na produção das teses e na 

formação de alunos nos liceus franceses. 

Esses geógrafos reduziam a geografia a um saber a-político, pois levaram a 

corporação a esquecer-se das mais eloquentes obras dos geógrafos franceses 

que essencialmente apropriavam-se do discurso político em suas posições mesmo 

que com posturas ideológicas contrárias: Elisée Reclus e Vidal de La Blache. 

(ANDRADE, 1992). 

No caso do primeiro, merece destaque a obra “O Homem e a Terra”, escrito 

em seis volumes e editado de 1905 e 1908. Reclus analisou com profundidade a 
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ação do homem desde a pré-história até o período em que viveu. Nos princípios 

basilares de sua obra, constava que a sociedade está dividida em classes sociais 

em consequência da apropriação dos meios de produção por determinadas 

classes o conflito interpunha-se iminentemente.  

No caso de La Blache, considerado "pai da geografia francesa", apesar de 

na sua obra, o "Quadro da geografia da França" (1905) não ter destacado os 

aspectos políticos, em outra obra - que segundo Lacoste foi esquecida por seus 

seguidores propositalmente – A França de Leste (1916), onde tratou de aspectos 

políticos extremamente importantes para a França naquele momento histórico. 

Assim, a crítica era feita da seguinte maneira: esquecer determinados 

aspectos das relações sociais, não significava negá-los, pois, as diferenças 

precisavam ser demarcadas. A postura de negar a discussão demonstrava a 

concepção de ciência axiológica, que não discutia porque o que estava posto era 

o que era verdadeiro, e, o que era real, era o que devia permanecer e ser 

reproduzido na ciência e na sociedade. Era a construção do saber pelo saber, 

como se esse saber não consistissem em objetivos. 

Nessa proposição, o salto qualitativo de geografia estratégica para 

geografia ideológica não mudava em sua essência, pois, que permanecia a 

serviço do Estado, de uma forma ou de outra, era parte do projeto de doutrinação 

do mesmo. 

Não somente a geografia era marcada por tais contestações, de certa 

forma, a conjuntura econômica e política, “obrigava”, os cientistas das mais 

variadas áreas a definirem os ramos de atuação de cada ciência e nesse sentido, 

a cobrança fazia-se especificamente, no que concernia ao arcabouço teórico-

metodológico. Era a busca incessante do método científico.  

Encontrar o método, delimitar o objeto, construir as bases científicas com 

rigor, tornaram-se a maior preocupação dos cientistas, pesquisadores e 

respectivamente dos geógrafos. Era necessário definir um caminho, que se 

tornava cada vez mais, “o caminho”. 
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Dessa forma, esqueciam-se as contradições, que configuram o movimento 

histórico da humanidade e assim sendo, o movimento da ciência. A ciência 

deveria ser concebida em uma visão unilateral, maniqueísta, como se a sociedade 

caminhasse de forma harmônica, em uma evolução contínua e ininterrupta. Sobre 

essa perspectiva assinalou Gonçalves (1978, p.08-09): 

Por mais que queiramos expressar ou colocar o discurso científico como 
uma “Visão” neutra acima de qualquer discurso, ele se inscreve naquilo 
que Marx chamou de superestrutura. O discurso científico é aproximação 
do real efetivada por indivíduos inscritos em relações sociais, que, no 
caso da sociedade de classes, é de onde emanam os antagonismos 
através dos quais a história se move. 

 

É preciso reconhecer que visão social de mundo e a construção da história 

não estão dissociadas da produção científica. A esta está, associado o modo de 

pensar, que em larga medida tem mantido seu compromisso com o 

desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, com o princípio da acumulação, e 

da reprodução de determinadas classes sociais. 

Lowy, (1984), faz algumas provocações, levantando os pressupostos do 

positivismo, historicismo e marxismo. Para o autor, essas três grandes correntes 

elaboraram e são elaboradas segundo suas ideologias ou utopias. Colocando em 

evidência o ideário metodológico dessas correntes, afirmou que: 

 

[...] ao mesmo tempo, que a objetividade nas ciências da sociedade não 
pode consistir no estreito molde do modelo científico-natural e que, ao 
contrário do que pretende o positivismo em suas múltiplas variantes, todo 
conhecimento e intepretação da realidade social estão ligados, direta ou 
indiretamente, a uma visão das grandes visões sociais de mundo a uma 
perspectiva global socialmente condicionada [...] (LOWY, 1984, p. 14) 

 

A isto estão ligadas as categorias do conhecimento, elaborados conforme o 

modo que se quer pensar a sociedade. Assim, essas categorias que concebem o 

corpo teórico não estão desligadas das determinações ideológicas das classes 

sociais. 
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Ponto de vista, mais que esclarecedor na obra de Lowy, é a problemática 

que o autor levanta sobre influência das correntes positivista e historicista dentro 

do marxismo. A influência positivista já era evidente na Segunda Internacional:  

 

O poder da ideologia positivista era tal, no fim do século XIX e início do 
século XX, que acabou por penetrar também, e muito profundamente, na 
doutrina do movimento operário socialista à época da segunda. Pode-se 
observar a presença ideológica das diferentes variantes do positivismo 
que reivindicam, segundo o caso, Comte, Darwin, Spencer ou Kant – não 
somente as chamadas correntes revisionistas, mas no seio do próprio 
“marxismo ortodoxo”. É nesse momento que aparecem as concepções 
que visavam fazer do marxismo uma teoria “puramente científica”, que 
escaparia as determinações sociais e às ideologias – concepções contra 
as quais Max Weber lançaria o apelo do princípio da carruagem. (LOWY, 
1984, p. 115) 

 

Apenas as correntes de esquerda revolucionária e precisamente Rosa 

Luxemburgo haviam escapado a essa influência positivista. “[...] parece existir uma 

ligação dialética entre sua posição radical contra a sociedade burguesa e sua 

recusa à ideologia dominante”.  

Outra corrente difusa na corrente marxista é o historicismo. Por esse modo, 

o marxismo historicista é denotado pela “importância central que dá à historicidade 

(dialeticamente concebida) dos fatos sociais e pela disposição em aplicar o 

materialismo histórico a si mesmo”. (Lowy, 1984, p. 127).  

O Marxismo historicista tem em Lukács e Korsh, seus maiores 

representantes. Para Lukács em História e Consciência de Classe, a modificação 

da história está nas formas estruturais, à atividade científica tem dimensão 

ideológica e cognitiva.  

Na apreensão cognitiva (apesar dessa apreensão apresentar-se de forma 

distinta pelo se seu antagonismo) da consciência de classe, somente a burguesia 

e o proletariado são participantes e conhecedores das formas estruturais, 

participam do modo de produção e desse ponto de vista, tem melhores condições 
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de compreender a sociedade como totalidade. Lowy, conclui que a partir da obra 

de Lukács a perspectiva das classes dispõe-se da seguinte maneira: 

 

Na sociedade capitalista, apenas duas classes (proletariado e burguesia) 
podem desenvolver uma perspectiva global: as classes e camadas pré-
capitalistas (como o campesinato e pequena burguesia) não 
compreendem senão os sintomas da evolução capitalista e não a 
estrutura do conjunto da sociedade. (LOWY, 1984, p. 128-129) 

 

Assim, o autor delimitava a ideia de consciência de classe às classes que 

naquele período tinham sua gênese ligada ao modo de produção vigente. Nesse 

sentido, eram elas que constituíam o motor da manutenção ou da mudança 

histórica. 

Sinteticamente, foi dessa forma que as correntes positivista e historicista 

influenciaram no interior do marxismo, não obstante estão presentes na geografia, 

na construção da ideia de categoria, com propostas idealistas no corpo teórico 

dessa disciplina, especialmente no que diz respeito à indagação que concebe 

espaço como categoria, método e ao mesmo tempo objeto da geografia. A esse 

respeito irei tratar mais afinco quando delimito a proposta que irei seguir na teoria 

do território.  

Porém, não se pode deixar de afirmar que a discussão de ideologia e 

utopia, apenas começou a fazer parte das proposições teóricas de dentro da 

geografia no final do século passado. 

Até então, as visões predominantes, na construção do corpo teórico da 

geografia estavam especialmente ligadas à proposta de Ratzel em sua geografia 

pelo poder do Estado, que de essência determinista era positivista.  

Na mesma perspectiva, estava a geografia francesa apresentada por 

Lacoste. Enquanto geografia “desinteressada”, era a geografia do conhecimento 

dos lugares das pessoas, negando-se a essência política era essencialmente 

política e reacionária. 
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Geógrafos como Andrade (1994) (1992) e Oliveira (2007) identificaram que 

concomitante a essas geografias, surgiu a proposta de uma geografia social que 

alimentava ideias libertárias, marginalizada devido sua essência, não servia para 

os objetivos do Estado.  

Teve como expoente Élisée Reclus. Para ele, a geografia não deveria ser 

dividida em geografia humana ou física, ou mesmo obedecer qualquer instinto de 

dualidade, a geografia era uma ciência social e enquanto ciência social, deveria se 

colocar a serviço da sociedade. Esse deveria ser seu interesse maior. 

Porém, a geografia não foi utilizada somente na França, ou Alemanha, os 

países Europeus foram utilizando-se dos conhecimentos geográficos – digo isso 

porque antes que se sistematizasse a geografia enquanto ciência, a organização 

dos conhecimentos geográficos já era recorrente, devido à necessidade de 

apropriação dos recursos, do desenvolvimento das forças produtivas e das 

relações sociais preestabelecidas – e organizando o curso de geografia na 

universidade, desenvolveram a ciência segundo suas necessidades. 

Desde o final da década de 30 do Século XX, em oposição à geografia de 

La Blache na França, surgiu o que se convencionou chamar de geografia dialética, 

uma geografia baseada no marxismo, encabeçada por Pierre Jorge, Bernard 

Kayser, Michel Rocheford, Yves Lacoste, Jean Tricart e Jean Dresh.  

Como a geografia de La Blache e seus seguidores negava-se a discutir os 

problemas do desenvolvimento capitalista, esses autores encaminharam-se para 

uma geografia que fazia críticas ao capitalismo, a urbanização perversa aos 

problemas da industrialização e dedicaram-se a discutir os países 

subdesenvolvidos.  

Porém, assumindo os problemas que o capitalismo e a exploração desses 

países trazia, esses autores, admitiram o conceito de subdesenvolvimento sem 

destacar que esse subdesenvolvimento era necessário a reprodução desse modo 

de produção em nível mundial. Como se vê, nesse momento, Lacoste estava entre 

eles. 



38 

 

Todavia, Lacoste fundou na França a revista chamada Heródote (1976), 

que tinha, sobretudo, objetivo de discutir os problemas políticos gerados em um 

período em que o capitalismo organizava-se com força total e o socialismo 

colocava-se como opção de sociedade diferente, era a luta pela hegemonia 

política entre os dois modos de produção, pelas duas ideologias e era a tentativa 

de reconstruir uma Europa arrasada pela guerra. 

Nessa geografia questionadora de Lacoste, a geografia da política de 

Estado e a geografia “a-política” da universidade e dos liceus da França era 

desmascarada. Para o autor, era preciso antes de saber organizar o espaço 

questionar o fato de organizá-lo de tais maneiras.  

No Brasil da década de 70, essas reflexões, caíram como uma luva. O 

momento histórico era demasiado complexo. O país vivia o período de ditadura e 

de inserção plena do capital monopolista.  

A geografia e assim sendo, uma parte dos geógrafos que até então se 

colocavam a serviço do Estado, passaram a se opor a ele e a conduzir suas 

reflexões a uma geografia crítica de concepção marxista, outros, começaram a 

introduzir nos meios acadêmicos e não acadêmicos suas proposições em torno de 

uma geografia da práxis, de uma geografia radical, com vistas à construção das 

utopias e passaram a analisar formas diferenciadas da condução da vida social, 

de compromisso com a transformação da sociedade.  

Passaram a conceber o movimento real da vida estabelecido no 

antagonismo entre as classes, na contradição do processo de desenvolvimento 

capitalista, pois era necessário conceber o real, que como afirmou Lefebvre, 

(1967). “Se o real está em movimento, então que nosso pensamento se ponha em 

movimento. Se o real é contraditório, então que seja o pensamento consciente da 

contradição.” Daí a possibilidade de produzir resposta cada vez mais objetivas. 

Segundo Oliveira, (2001, p. 10-11), essa perspectiva, nos mais variados 

momentos históricos é antes de tudo uma escolha, em toda e qualquer ciência, 

tanto mais na geografia, quanto mais na geografia agrária, ao qual diferente de 
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outros períodos da história, hoje se apresenta certa variedade de caminhos 

teóricos, caminhos de visão social de mundo, caminhos que direcionam tanto a 

ideologia, quanto a utopia, pois: 

É fundamental lembrar que o final da década de 60 foi rico em crises, 
quer no nível nacional, quer no nível internacional. E como produto dessa 
crise a que ninguém ficou imune, procurou-se avançar em direção a uma 
posição mais crítica na geografia agrária brasileira frente à questão 
agrária. Uns preferiram o milagre brasileiro e tiraram proveito, 
idolatrando-o ou procurando o caminho da ciência neutra, quantitativa e 
engajada. Nós outros preferimos ajustar contas com a nossas 
consciências. Preferimos colocar as coisas no lugar. Uns engajam-se no 
sistema, procurando desenvolver trabalhos que visem à sua “santificação 
científica”, outros colocam-nos do outro lado, inevitavelmente contra o 
estado das coisas vigentes. Esse posicionamento de luta contra a 
dominação em todos os níveis coloca-nos a necessidade de 
compreender o desenvolvimento do modo capitalista de produção na 
formação social capitalista no Brasil. (OLIVEIRA, 2001, p.10) 

 

E, nesta tese, coloca-se a necessidade de compreender o desenvolvimento 

do modo capitalista de produção na região do Bico do Papagaio - formação 

regional específica da fração territorial capitalista no Brasil. Acreditando que se 

torna cada vez mais “urgente produzir uma geografia sobre o campo que 

possibilite o seu entendimento; ou, mais do que isto, uma geografia que possa 

servir de instrumento para a transformação do campo, e se possível também, da 

cidade”. (Oliveira, 2001, p. 07) 

 

Alguns desses conflitos iniciaram-se em anos anteriores. Cada conflito tem 

uma dinâmica própria, ações que seguem ás vezes percursos parecidos e os 

resultados são diferentes e vice-versa. Por isso, o critério quantitativo não tem sido 

tão rígido durante a pesquisa. Por exemplo, no Estado do Tocantins, nos quatro 

últimos anos não tivemos conflitos que alcançassem o número de 200 famílias. 

Todavia, os conflitos agrários, ainda que com um número reduzido de famílias em 

relação principalmente ao Estado do Pará, o número de ameaças de morte tem 

crescido assustadoramente.  



40 

 

O que quero dizer, é que apesar de utilizar os dados estatísticos da CPT, o 

objetivo da pesquisa não é apenas demonstrar em números os conflitos no campo 

nessa região, é antes de tudo mostrar a dinâmica desses conflitos, como as 

formas de violência e coerção tem sido próprios da reprodução capitalistas nesta 

região do país.  

 

2.2 A Teoria do Território e a Teoria do Espaço na Geografia 

 

[...] Não há como definir o indivíduo, grupo, a comunidade, a sociedade 

sem ao mesmo tempo inseri-los num determinado contexto geográfico, 

“territorial”. (HAESBAERT, 2006, p. 20) 

 

Em sua mais importante obra sobre território, “O Mito da 

Desterritorialização” (2006). Rogério Haesbaert ocupou-se em desconstruir as 

ideias de determinados teóricos que no final do século passado, ocuparam-se em 

decretar o fim do território e assim sendo, o fim da geografia, enquanto ciência que 

cuida da análise territorial. 

Economistas e demais cientistas sociais (re)descobriram a geografia para 

decretar o seu fim. No debate proposto está a noção de globalização, de 

organização espacial via fluxos e/ ou redes, como alguns preferem escrever. 

Nessas circunstâncias a superação das barreiras impostas pela natureza, 

relativas ao acesso a determinados lugares seriam então superadas pela 

organização das técnicas - das redes de transportes e das redes de 

telecomunicação - que por sua vez, passariam então a suprimir espaço em 

relação ao tempo. 

Essa relativização do espaço/tempo impulsionada pelas técnicas no 

processo de globalização estaria, flexibilizando as fronteiras econômicas, políticas 

e culturais, símbolo referencial para constituição do Estado-Nação e da 

organização dos referenciais culturais: a nacionalidade, as territorialidades, 

representadas pelo território base e pelo povo que ele tem.  
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Assim, o autor na frase anteriormente destacada, constrói uma explicação, 

discutindo, as dimensões geográficas do território negando a falência do conceito 

do ponto de vista da geografia. 

É fato que o conceito nasceu em um momento político evidentemente 

reacionário. Ratzel, geógrafo do século XIX, que se colocou a serviço do Estado 

Alemão, em um momento em que a Alemanha via-se atrasada na corrida pela 

industrialização e dessa forma, pelo desenvolvimento capitalista, foi o responsável 

pela transposição do conceito biológico de Darwin, que o utilizava para explicar à 

dinâmica e domínio de determinadas espécies animais sobre outras. 

Nascia, portanto, o conceito de espaço vital, que serviu para justificar os 

processos de territorialização, ou mesmo, as disputas territoriais e invasão de 

Estados-Nações, que possuíam recursos indispensáveis ao processo de 

“evolução” da sociedade. Nesse sentido, que os alemães, nessas conquistas 

territoriais impunham-se enquanto sociedade - “raça” superior- às demais. Hitler foi 

o seu grande executor. 

Essa lógica era justificada como dinâmica objetiva da natureza, pois a 

natureza era fator determinante na formação das sociedades. Nada havia de 

anormal, como explicou Andrade (1985): “Se na natureza, os vencedores, os 

sobreviventes, eram mais capazes, os mais aptos, porque na vida em sociedade 

não ocorreria a mesma coisa, cabendo aos mais capazes o domínio da sociedade, 

tanto no plano individual como político?” 

Assim surgiu na geografia, ou melhor, dizendo, a partir das obras 

Antropogeografia (1982) e Geografia Política (1987), além de vários outros 

estudos monográficos de Ratzel a discussão basilar do conceito de território. 

Certamente como já afirmei anteriormente, obras que fomentavam a ideologia do 

Estado Alemão de se impor como sociedade superior. Estratégia geopolítica que 

explicava seus princípios de dominação. 

Foi a partir desses princípios que nasceu o conceito de território, ligado a 

ideia de Estado-Nação e povo - não dissociados - deveriam dar conta dos 
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objetivos do Estado Alemão que passava por problemas políticos e econômicos 

naquele período. “[...] situação de “inferioridade” da Alemanha em relação às 

demais potências europeias, em especial a Inglaterra e à França, principalmente 

na questão das colônias além-mar” (Moraes, 2010, p.32). 

É preciso destacar que nesse mesmo período surgiu um geógrafo francês, 

Elisée Reclus, que fez oposição não somente a geografia ratzeliana alemã, mas, 

também à geografia lablachiana francesa que se posicionavam a favor dos seus 

respectivos Estados. 

Através de concepções anarquistas e destacando-se até mesmo como 

opositor em relação às ideias de Marx, Reclus foi um geógrafo que com 

clarividência contestou as posições deterministas. “A geografia não é imóvel, ela 

se faz e se refaz todos os dias; a cada instante ela se modifica pela ação do 

homem” (apud Andrade, 1985). Segundo o autor, essa frase é considerada uma 

verdadeira profissão de fé antideterminista. 

Reclus não aceitava uma lei geral para humanidade e apesar de ser 

excluído do circuito intelectual por suas atividades militantes. Na maioria de suas 

obras, deixou claro que o território estava em disputa pelos povos, ou em disputa 

pelas classes, para que os vencedores da disputa pudessem enfim, estabelecer 

suas relações sociais de produção via dominação ou exploração da natureza, ou 

de outros povos, ou de outras classes. 

Em um de seus capítulos de L’homme et la Terre (1905), “A propriedade e a 

Exploração da Terra”, traduzido para o português por Manuel Corrêa de Andrade 

(1985), ele afirmou que:  

Um fator capital domina toda a civilização moderna: o fato de que a 
propriedade de um único indivíduo pode aumentar indefinidamente e até 
mesmo em virtude do consentimento quase universal, abarcar o mundo 
inteiro. [...] O modelo essencial do civilizado europeu, ou melhor, do 
americano do norte, é de se preparar para o lucro, tencionando comandar 
os outros homens através do dinheiro. Seu poder aumenta na proporção 
exata do seu haver. Essa é a lei hoje universalmente, não somente nos 
países de cultura europeia nas regiões da Ásia que se desenvolvem 
conforme o modelo do mundo ideal econômico, e em todas as outras 
partes do mundo, arrastados pelo exemplo da Europa e por sua vontade 
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todo-poderosa. As antigas formas de propriedade, que reconheciam a 
cada habitante da comuna a igualdade de direitos sobre o uso da terra, 
da água, do ar e do fogo, são apenas sobrevivências antigas que 
desaparecem rapidamente. 

 

O autor ainda que não mencionasse o termo território, esclareceu em suas 

colocações que as dinâmicas territoriais, no período, não eram apenas uma 

questão para o desenvolvimento do Estado, eram acima de tudo, uma questão 

para implementação das relações sociais de produção. No contexto, produção 

capitalista que em sua proporção estabelecia desigualmente o desenvolvimento 

econômico para as nações transformando e subjugando relações sociais não 

capitalistas a seus interesses. 

Essa concepção será retomada mais adiante na abordagem sobre a 

construção do território consubstanciada por Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que 

desenvolveu importante arcabouço teórico para a compreensão da apropriação e 

transformação das relações capitalistas e não capitalistas de produção no Brasil, e 

os conflitos das classes sociais, na atualidade.  

É importante lembrar que o próprio Reclus (1905) em seu capítulo – 

“Estado Material e Social da População Brasileira”, chamou atenção para estrutura 

fundiária, no tocante aos numerosos latifúndios improdutivos, terras cedidas, que 

provocavam o empobrecimento da maioria da população camponesa que naquele 

momento histórico – século XIX – era parte da realidade territorial do país e que 

atualmente coloca-se como elemento fundante no desdobramento dos conflitos no 

campo, apontando para uma questão agrária atual. 

Como mencionei anteriormente não somente a geografia no seu 

desenvolvimento enquanto ciência, tem se apropriado desse conceito, tornando-se 

extremamente importante em outras ciências, para explicar as realidades que tem 

se apresentado nas sociedades em nível mundial. Haesbaert (2006) definiu a 

amplitude do conceito de território para as demais ciências sociais da seguinte 

forma:  
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Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território em 
suas múltiplas dimensões (que deve [ria] incluir a relação sociedade e 
natureza), a Ciência Política enfatiza sua construção a partir das relações 
sociais de poder (na maioria das vezes ligada à concepção de Estado); a 
Economia, que prefere a noção de espaço à de território, percebe-o 
muitas vezes como fator locacional, ou como uma das bases da 
produção (“enquanto força produtiva”); a Antropologia destaca sua 
dimensão simbólica, principalmente no estudo das sociedades ditas 
tradicionais (mas também no tratamento do “neotribalismo” 
contemporâneo) a Sociologia o enfoca a partir de sua intervenção nas 
relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, finalmente, incorpora-
o no debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade 
pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo. (HAESBAERT, 2006, p. 
37) 

 

 Nessas perspectivas dessas ciências que o conceito foi submetido a uma 

releitura, abrindo uma discussão que relegou o conceito de território ao 

desaparecimento.  

Assim, acredito que seja de extrema importância a afirmativa de Haesbaert 

(2006, p. 16) em sua obra, em que “O Mito da Desterritorialização é o mito dos 

que imaginam que o homem pode viver sem território [...]”. Acrescento necessária 

a correção: De que o homem organizando-se em sociedade, não pode viver sem 

território, ou seja, sem essa relação transformadora, que é a construção do 

território. 

Não é à toa que entre os geógrafos, a reflexão de Raffestin (1993, p. 144), 

tenha se tornado uma grande referência: “[...] O espaço é a “prisão original” do 

homem, o território é a prisão que os homens constroem para si”. Sendo assim, 

enquanto discussões que anunciaram a falência do conceito de território permeou 

o debate entre as ciências sociais e a geografia, dentro da própria geografia, outro 

embate teórico tem se realizado.  

Ainda que vários conceitos tenham tornado-se fundamentais, dentro dessa 

ciência como o de região, lugar, paisagem, a concepção de território ou a de 

espaço como conceito e/ou categoria tem gerado grandes discussões. Afinal a 

apropriação que o homem conduz em relação à natureza produz o espaço, ou 

produz o território? 
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Na proposição de Haesbaert (2006), deve-se considerar duas correntes 

filosóficas: materialismo x idealismo, que servirão como processos de reflexão 

fundamentais que se situam no cerne da questão. “[...] coloca-se a pergunta sobre 

o que é primário: a consciência ou o ser, homem (enquanto consciência) ou a 

natureza (enquanto matéria)”. Tal argumentação está ligada a dialética hegeliana 

e a dialética marxista. 

Marx (2010, p.28) afirmou que a dialética de Hegel, encontrava-se invertida: 

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, 
sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento 
– que transforma em sujeito autônomo sob o nome de ideia – é o criador 
do real, o real não é apenas uma manifestação externa. Para mim, ao 
contrário, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça 
do ser humano e por ela interpretado.  

Para Marx, as determinadas condições impostas no que se encontra 

materializado faz a consciência e a consciência reproduz essas condições 

materializando-as novamente. Esse é então o movimento da dialética materialista. 

O autor assim esclareceu a questão: 

 [...] os homens ao desenvolverem sua produção material e relações 
materiais, transformam a partir de sua realidade, também o pensar e os 
produtos de seu pensar. Não é a consciência que determina a vida. Mas, 
a vida é que determina a consciência. Pela primeira maneira (idealista) 
de considerar as coisas, parte-se da consciência como próprio indivíduo 
vivo; pela segunda (materialista), que é a que corresponde á vida real, 
parte-se dos próprios indivíduos reais e vivos e se considera a 
consciência unicamente como a sua consciência. (2003) 

 

Não é demasiado lembrar a frase de Reclus “O homem é natureza tomando 

consciência de si mesma.” Assim sendo, o homem é também matéria, porém, 

matéria que na relação com a matéria - outros homens e a natureza - adquirem 

consciência tornando-se sujeito numa contínua transformação.  

Mister é afirmar que “[...] no mundo, nada mais há que matéria em 

movimento em suas diversas manifestações.” Oliveira in Santos, (1988, p. 90). E 

que matéria, como afirmou Lenin apud Oliveira, (1988, p. 91) é categoria filosófica 

para designar realidade objetiva, expressa propriedade geral dos objetos e 
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fenômenos de serem realidade objetiva e de existirem fora de nossas 

consciências e nela se refletirem. 

Para o autor a matéria só existe em movimento e esse movimento acontece 

indistintamente no espaço e no tempo. Espaço – extensão e natureza estrutural – 

e tempo – duração e sucessão de movimentos.  

As manifestações do movimento são relativas, isso porque o movimento 

tem origem na contradição. O que pressupõe que as formações e transformações 

ocorridas no espaço e no tempo, são dadas a partir de seu movimento que é 

essencialmente contraditório. A contradição é uma das leis da dialética. 

Segundo Oliveira, (1998, p. 90) “A concepção materialista dialética de 

espaço e tempo supõe, como se sabe a concepção também materialista dialética 

da matéria e do movimento”. Pois, espaço e tempo é matéria em movimento e se 

a matéria em movimento é categoria filosófica para designar realidade objetiva, 

também o serão espaço e tempo.  

Espaço e tempo são, portanto inseparáveis categorias filosóficas, ou seja, 

categorias filosóficas da dialética. Segundo Spósito, (2003, p. 63-64) “[...] as 

categorias filosóficas que constituem a dialética são: matéria e consciência; 

singular, particular, universal; qualidade e quantidade; causa e efeito; necessário e 

contingente; conteúdo e forma; essência e fenômeno; espaço e tempo”. 

Pode-se afirmar que espaço e tempo são categorias inseparáveis por não 

haver extensão da realização da matéria em movimento sem que haja duração, há 

a princípio que se questionar: como poderia espaço ser uma teoria central da 

geografia? De outra forma, como poderia o espaço enquanto realidade objetiva, 

preexistente a consciência humana, existir sob a condição da produção humana? 

Recorro a Raffestin (1993, p. 144) para que responder a questão:  

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (sujeito) (ator que realiza um programa em 
qualquer nível). Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 
abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o 
espaço. [...] Para um marxista o espaço não tem valor de troca, somente 
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valor de uso, uma utilidade. O espaço é portanto, anterior, preexistente a 
qualquer ação. O espaço é de certa forma como se fosse matéria-prima. 
Preexiste a qualquer ação. Evidentemente o território se apoia no 
espaço, mas não é o espaço. 

No caso do território, como já afirmei, o surgimento do conceito esteve 

fortemente ligado às teorias comprometidas com o Estado e nesse contexto, com 

a chamada geopolítica. 

Segundo Andrade, atrelada à geopolítica, no século XX, em detrimento ao 

grande avanço que o modo capitalista de produção obteve, houve o surgimento da 

chamada geoeconomia, que cunhou as estratégias econômicas para 

implementação, especialmente do neoliberalismo. Assim, o conceito de território, 

seria admitido nas seguintes situações:  

O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de 
lugar, estando muito ligado a ideia de domínio ou de gestão de uma 
determinada área. Assim, deve-se ligar sempre a ideia de território a ideia 
de poder, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder 
das grandes empresas que estendem seus tentáculos por grandes áreas 
territoriais, ignorando as fronteiras políticas. (ANDRADE, 2004, p. 19) 

 

 

Atualmente, na geografia, o conceito tem sido discutido a partir de uma 

grande diversidade de enfoques, no sentido, não somente de explicar as relações 

de poder do Estado, ou de empresas, mas, também para referenciar as disputas 

de poder entre as classes sociais em suas reivindicações políticas pelas formas de 

disputas do mesmo. 

Os movimentos sociais e populares são vis a vis formas de organização 

surgidas no bojo da contradição entre os objetivos daqueles que conformam as 

ações capitalistas e àqueles cuja essas ações têm deixado à margem, ou seja, na 

disputa entre as classes de dentro capitalismo para implementar suas relações 

sociais de produção e reprodução. 

A diferença e o conflito entre as formas de produção e objetivamente 

reprodução das formas de vida dessas classes, tem colocado diante dos 

geógrafos um desafio. O de que a disputa pelo poder, a disputa pelos recursos, a 
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disputa pela autonomia e a liberdade de viver e especialmente à disputa pela 

sobrevivência, faz com que classes subordinadas, exploradas e expropriadas 

como, por exemplo, a classe camponesa no Brasil, questionem as formas de 

apropriação e gestão dos recursos.  

Essa luta resultou no envolvimento de entidades como a Igreja Católica, 

através da criação da CPT – Comissão Pastoral da Terra e também na 

organização dos movimentos sociais. 

Na prática, os movimentos sociais surgiram como formas de organização 

política, às vezes reivindicatórias, às vezes reformistas e às vezes revolucionárias. 

Aos teóricos, especialmente os geógrafos restou buscar a luz da compreensão a 

partir da prática desses movimentos a possibilidade de gerar 

mudanças/transformações significativas de suas realidades. 

Como tenho colocado essas transformações sociais, não caberiam 

acontecer em outro lugar que não seja no território, dimensão por excelência da 

produção humana. 

Portanto, no sentido de contextualizar dentro da geografia as práticas dos 

movimentos sociais é que Fernandes (2000, p. 61), defendeu a ideia de que era 

exatamente pela essência territorial na qual os movimentos sociais possuem que 

os tornava possível de serem analisados na geografia. 

Os movimentos sociais podem ser categorias de diferentes áreas do 
conhecimento, desde que os cientistas construam os respectivos 
referenciais teóricos. Esse é o nosso desafio na Geografia. Os 
movimentos sociais constroem estruturas, desenvolvem processos, 
organizam e dominam territórios das mais diversas formas. 

 

Dessa forma, na busca da compreensão de conceitos e processos como: 

ocupação, trabalho de base, acampamento, negociação política, organicidade, 

espacialização e territorialização foi que o autor construiu uma reflexão 

importantíssima que do ponto de vista geográfico, pode contribuir na construção 

das utopias, no sentido de se formarem outros caminhos que levem a práticas 

territoriais menos desiguais. O autor parte do seguinte pressuposto: 



49 

 

Partimos do pressuposto que movimentos socioterritoriais são todos os 
que têm o território como trunfo. Todavia, muitos movimentos não têm 
esse objetivo, mas lutam por dimensões, recursos ou estruturas do 
espaço geográfico, de modo que é coerente denominá-los de 

movimentos socioespaciais.  (FERNANDES, 2000, p. 61) 

 

O autor, obviamente irá se somar a de outros geógrafos que mesmo antes 

do surgimento de movimentos importantíssimos como o MST – Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, que surgiu na década de 80 e alavancou no 

Brasil um dos maiores processos de luta pela terra já vista.  

Para Ariovaldo Umbelino de Oliveira, a formação e a transformação do 

território, se dá, via processo de implantação das relações sociais de produção. As 

relações sociais de produção no modo capitalista de produção procedem-se via 

exploração do trabalho e exploração da renda da terra no campo e na cidade, 

portanto, a manutenção da propriedade privada é indispensável na manutenção 

desse modo de produção que atualmente é hegemônico em nível mundial. 

Em consonância a essa dinâmica o autor definiu o território da seguinte 

forma: “Para mim no mundo há vários territórios, o maior e hegemônico é o 

capitalista que engloba muitos países do mundo ou parte deles. Cuba faz parte de 

outro território o socialista. Os povos indígenas no Brasil e fora dele têm seus 

territórios”.  

Nesse caso, “o território é produto concreto da luta de classes travada pela 

sociedade no processo de produção de sua existência. Sociedade capitalista que 

está assentada em três classes sociais fundamentais: proletariado, burguesia e 

proprietários de terra.” No caso brasileiro, os proprietários de terra são os 

latifundiários e/ou empresários rurais e os camponeses. 

Nesse sentido, é preciso compreender a dimensão de dois conceitos 

importantes para analisarmos a questão agrária brasileira e a disputa pela terra. A 

terra e o território precisam ser colocados em debate. Oliveira (2008) utilizou um 

exemplo para fazer essa distinção: 
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Em 1988, por ocasião da elaboração da atual Constituição, o capítulo 
sobre os índios, viu a acontecer a disputa entre dois conceitos distintos: 
terra e território. O segundo oriundo da força dos que lutam para ter 
direito ou mesmo, o reconhecimento do direito sobre uma fração do 
mundo onde sempre viveram. O primeiro, desprovido de significado e de 
luta, uma fração qualquer do mundo que não é a totalidade da 
possibilidade de vida dos que reivindicam. Foi derrotado o espaço da 
produção e da reprodução da vida, e saíram vitoriosos os que teimam em 
tomar dos outros as muitas frações do mundo que não lhes pertence. 
(OLIVEIRA, 2008) 

 

Para Oliveira (2008), tem que ver que atrelada nessa proposta, está um 

conceito intencionalmente esquecido, o de pertencimento territorial, pressuposto 

basilar do direito originário na luta dos povos indígenas pelos seus territórios, ou 

seja, “[...] só pode pertencer a um território quem nele vive e quem nele construiu 

sua identidade com aquela fração do mundo. Fora disso é saque. Ou seja, é a 

tomada do território do outro”.  

Segundo o autor é a negação do direito originário do outro diante da 

afirmação do não direito de quem expropria é assim, empoderamento que 

desapodera quem tem o direito ao exercício do poder. 

E o INCRA, órgão do governo que é responsável pela reforma agrária, não 

resistindo à classe dos grandes proprietários de terra, retirou da instrução 

normativa que regulava a terra dos quilombolas o conceito de território, seguindo o 

mesmo passo na questão das terras indígenas.  

Martins, (1986, p.34), colocou como historicamente a legislação brasileira 

vem estabelecendo essa dinâmica de expropriação e cercamento dos povos 

indígenas: 

Esses último vinte anos têm sido anos de limpeza da área e cercamento 
dos territórios indígenas. Uma política formalmente inaugurada em 1845, 
e que pôs fim à política de liberdade e assimilação dos índios iniciada em 
1745, abriu uma era de confinamento das populações indígenas e a de 
liberação de terras para a grande lavoura. 
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Para o autor, a lógica que estabeleceu esses processos estava no propósito 

econômico de monopolização da terra, no estabelecimento no modelo de 

legalização da propriedade da terra desde 1850, com a Lei de Terras, onde a terra 

passou a ser uma mercadoria e impediu os povos indígenas de se organizarem a 

partir de uma lógica própria em seus territórios: 

A política de confinamento de demarcação territorial, de 1985, marca o 
fim da tentativa de se ter um campesinato indígena livre, como ocorreu 
em outros países. É significativo que persista até hoje. É começo de um 
período em que a terra não é só um instrumento para explorar o trabalho 
de outro e extrair um excedente, mas, também uma base de acumulação 
capitalista – a conversão da renda fundiária em capital. [...]  

No século XIX, o que era confinamento social se transformou em 

confinamento territorial, com a criação de enclaves territoriais para as populações 

indígenas, a situação não era apenas de não branco, diante do branco. O não 

branco deveria enfim, viver confinado em seus territórios, tutelados pelas 

instituições do Estado vigiado pelo braço armado do Estado, os militares. 

É preciso reconhecer que o direito histórico pelo território indígena, que 

deveria ser reconhecido na Constituição de 1988, foi derrotado como indicado pelo 

autor. Foi então derrotada a possibilidade dos povos indígenas estabelecerem a 

liberdade, a autonomia na manutenção dos territórios nos quais dantes 

pertenciam, pois, as chamadas terras indígenas são demarcadas em terras 

impostas pelo Estado e não nas terras de origens desses povos. 

Dessa forma, não se pode conceber que território seja apenas a base 

jurídico-administrativa de uma nação e tão somente receptáculo de políticas 

públicas, como tem sido utilizado pelo Estado. 

Porque, assim, retira-se o conceito que define as relações sociais de 

produção estabelecidas em sociedades específicas, quando, por exemplo, atribui-

se o conceito de terra aos indígenas e aos quilombolas e o associa apenas às 

políticas públicas do modo capitalista de produção em sua fração do território 

capitalista no Brasil. 
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Dessa forma, a luta pela terra e a luta pelo território no Brasil tem abarcado 

uma série de sujeitos sociais, seja na luta pela propriedade comunitária, seja sob a 

forma de posse. Formas de propriedades que impõem relações sociais de 

produção que se sobrepõem ao desenvolvimento capitalista e impedem a geração 

da renda da terra capitalista. 

São, portanto: “Formas de propriedade que instauram a subversão da 

propriedade capitalista. Formas de propriedade que distinguem fundamentalmente 

a terra de trabalho da terra de exploração; distinguem a terra para trabalhar da 

terra para explorar o trabalho alheio”, (OLIVEIRA, 1982, p. 09) que reivindicam a 

emancipação e a construção de seus possíveis territórios.  

É preciso destacar que na relação modo capitalista de produção e 

campesinato, a questão do território tem se dado de outra maneira. Primeiro, 

esclarecer que na atual conjuntura é impossível conceber que a antiga acepção de 

que o campo é lugar de atraso e a cidade o lugar da modernidade e que suas 

análises podem/devem ser feitas de forma separada não dão conta de explicar a 

realidade brasileira. 

“O desenvolvimento, portanto, da agricultura (via industrialização) revela 

assim que o capitalismo está contraditoriamente unificando o que ele separou no 

início de seu desenvolvimento: indústria e agricultura” (Oliveira, 2003, p. 14)  

Em segundo lugar, essa relação econômica precisa ser analisada a partir 

da finalidade das classes que compõem a sociedade capitalista e suas respectivas 

condições de reprodução. Observando esses fatores temos que ver que em boa 

parte das vezes o capitalista tem se tornado proprietário de terras. Unificando sua 

condição social de classe de capitalista e a de latifundiário “proprietário de terras”.  

Sob essas formas, no antagonismo da luta contra o monopólio da 

propriedade, desenvolveu-se formas de expropriação e/ou desapossamento do 

campesinato cuja próxima etapa da relação de trabalho é a exploração de sua 

mão de obra, fazendo com que seja transformado em um produtor exclusivo para 

a indústria. Segundo Oliveira, (2007): 
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Um exemplo desse processo contraditório de desenvolvimento ocorre 
com as usinas ou destilarias de açúcar e álcool, onde atualmente 
indústria e agricultura são partes ou etapas de um mesmo processo. 
Capitalista da indústria, proprietário de terra e capitalista da agricultura 
têm um só nome, são uma só pessoa ou uma só empresa. Para produzir, 
utilizam o trabalho assalariado dos "bóias-frias" que moram/vivem nas 
cidades. (OLIVEIRA, 2007) 

 

Nesse caso, o capital territorializa-se e varre o camponês do campo, 

concentra-o na cidade e transforma-o em trabalhador assalariado. Esse processo 

é chamado de territorialização do monopólio. Pois, o mesmo detentor do capital, 

passa a ter o domínio de exploração da terra.  

O processo especificamente capitalista se instala, a reprodução ampliada 

do capital desenvolve-se plenamente. O capitalista/proprietário da terra se 

apropria tanto do lucro da atividade agrícola quanto industrial (da cultura da 

cana, por exemplo) e a renda da terra gerada por esta atividade agrícola 

(Oliveira, 2003). 

 

A monocultura é implantada e é ela quem caracteriza as relações de 

trabalho no campo. Isso acontece especificamente com culturas como: cana, soja, 

laranja, pecuária e outras. Os camponeses são transformados em trabalhadores 

rurais, assalariados, perdem suas formas de produção independente. 

Porém, essa não é uma via de mão única. Além da expropriação, em 

algumas atividades econômicas a relação campesinato, a propriedade da terra e a 

indústria se dão sobre os princípios da sujeição da produção camponesa, das 

atividades camponesas à indústria. Oliveira (2003) esclarece que a esse exemplo: 

[...] os produtores de fumo no sul do Brasil, que entregam sua produção 
às multinacionais do cigarro. Neste caso, o capitalista industrial é uma 
empresa industrial, enquanto que o proprietário da terra e o trabalhador 
são uma única pessoa, os camponeses. Já nos casos em que os 
camponeses arrendam terra para plantar o fumo com o trabalho de suas 
famílias, temos como personagens sociais deste processo: o capitalista 
industrial, o proprietário da terra-rentista (que vive da renda em dinheiro 
recebida pelo aluguel da terra) e o camponês rendeiro, que com a família 
trabalha a terra. (OLIVEIRA, 2007) 

Nesse caso, o capital monopoliza o território, sem se territorializar. Nesse 

caso, o que o capital sujeitou foi à renda da terra camponesa, produção 

camponesa, esta relação contém a metamorfose da renda da terra em capital.  
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O capital exerce ai uma contradição, cria condições para os camponeses 

produzirem matéria-prima para indústria ao passo que ao mesmo tempo, os 

camponeses tornam-se consumidores de produtos das indústrias no campo.  

É nessa relação contraditória o capitalismo revela que o capital nem sempre 

é produzido por relações especificamente capitalistas. Revela também que o 

capital apropriando-se da renda da terra a partir do trabalho camponês, reproduz 

as relações camponesas e assim, sua existência. Tornando-o necessário a 

reprodução capitalista, coloca-se diante da reprodução da classe antagônica – o 

campesinato. 

Essa dinâmica, só é possível ser entendida, quando se compreende que o 

território integraliza em si elementos do princípio da contradição.  

E que essa contradição apresenta-se no movimento de materialização do 

modo capitalista de produção: “[...] síntese contraditória, totalidade concreta do 

processo/modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e 

mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas, etc) onde o Estado 

desempenha a função de regulação.” (Oliveira, 2007) 

Assim, a disputa pelo território é o cerne do conflito, da luta pela 

apropriação da natureza e pela exploração de determinadas frações sociais:  

Logo o território não é um prius ou um a priori, mas, a contínua luta da 
sociedade pela socialização igualmente contínua da natureza. O 
processo de construção do território é, pois, simultaneamente, construção 
/ destruição / manutenção / transformação. É em síntese a unidade 
dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e 
desenvolve. Logo, a construção do território é contraditoriamente o 
desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado, o que quer dizer: 
valorização, produção e reprodução. 

A construção do território acontece nessas três instâncias, cuja 

transformação no processo de produção e reprodução configura a valorização do 

território. 

Nessa perspectiva, a proposta teórica de Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

abre a possibilidade para entendimento de como o capitalismo em sua fase 

monopolista, atua nessa unificação das relações campo-cidade e como ele 
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constrói a dinâmica entre as classes sociais para que possa, enfim, se reproduzir 

enquanto modo de produção de caráter hegemônico em sua fase monopolista.  

É também nessa proporção que se deve formular o conceito de região, 

como concepção da dialética materialista, a possibilidade de visualizar a partir do 

conceito, sua forma específica da territorialização do conflito em frações 

específicas do território. 

 

2.3 – A Sociedade Capitalista e o Campesinato como Classes Sociais 

 

Nessa discussão sobre o campesinato brasileiro é fundamental iniciar com 

uma constatação de Martins (1981), em os Camponeses e a Política no Brasil, o 

autor afirmou que as tensões sociais tem caminhado no Brasil, de forma mais 

rápida do que organizações partidárias.  

Os partidos políticos – mas não somente eles - tem tido bastante dificuldade 

em incorporar o sentido das lutas sociais. “Esse fato adquire o sentido na história 

de um campesinato brasileiro progressivamente insubmisso.” Martins (1981, p. 09) 

Isso porque na relação, campesinato e modo capitalista de produção, é 

possível observar que é preciso analisar a tríade das relações que norteiam o 

movimento histórico a ponto de compreender o seu resultado. Por isso dizer, que 

exploração e expropriação, subordinação e o despossuimento, devem compor a 

análise sobre do que veio a se tornar o campesinato brasileiro e seu produto 

históricos nos últimos tempos.  

É preciso explicar a linha tênue entre a questão política e a questão teórica 

que produz as ideias sobre a classe camponesa no Brasil. 

Segundo Teodor Shanin (2005), o campesinato é uma classe social e é 

também modo de vida. Para o autor, o que compõe a especificidade camponesa 

são quatro características básicas: o cultivo da terra, a unidade de produção 

familiar, a comunidade de aldeia como unidade de organização social e sua 

posição como classe mais baixa na sociedade. 
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 Shanin (2008) respondendo a um questionamento específico em sua 

palestra no SINGA - afirmou sobre as características do campesinato que: 

 

Quando eu era jovem e bonito eu tentei definir o campesinato em minha 
tese. Sugeri que a definição seria a seguinte: terra, vila [ou comunidade 
rural], economia camponesa e a condição de classe inferior na 
sociedade, sendo a classe mais baixa da sociedade. Essa foi minha 
primeira definição. Mas, também falei já naquela época, que poderíamos 
encontrar muitos grupos que apontam três e não quatro dessas 
características e, mesmo assim, são camponeses. Podemos chamar 
esses grupos de “quase camponeses”, camponeses marginais, 
camponeses marginalizados. Camponeses que não têm terra suficiente 
para sobreviver e morar, mas, ao mesmo tempo tem uma economia 
familiar, mostram a maioria das características do campesinato em sua 
maneira de sobreviver e morar, mesmo que não sejam encontrados neste 
caso todos os elementos da definição. (SHANIN, 2005, p. 34) 

 

 

Penso que uma das questões mais importantes pautadas pelo autor é a de 

que a tentativa de definir o campesinato a partir de modelos é uma forma arbitrária 

de conduzir a realidade, uma vez que, tal postura metodológica não ajuda a 

esclarecer a complexidade com que essa classe tem se apresentado nos variados 

contextos históricos e geográficos.  

“Modelos são modelos e é importante que isso seja destacado para que 

possamos notar a diferença existente entre o conceito e a realidade, caso 

contrário, perderemos nossa capacidade de entender a realidade”.  

Assim, o campesinato não é uma realidade fixa, é uma combinação de 

elementos e práticas que constituem sua reprodução enquanto camponeses, no 

caso brasileiro como classe social que é. A atuação do campesinato enquanto 

classe social é indispensável para compreendermos a possibilidade da construção 

de outra sociedade que não seja a capitalista. Organização política e suas formas 

de resistência, suas formas de reprodução merecem uma boa reflexão. 

 No Brasil, as formas de reprodução, de organização social não podem ser 

analisadas sem que consideremos sua militância camponesa. “Porque na hora da 

verdade, somente é possível falar do camponês a partir da sua militância” (Vergés, 

2011, p. 16). 
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É necessário levantar essas questões, porque no Brasil (não somente), a 

questão agrária, tem passado pela questão camponesa, questão da produção de 

alimentos e questão de produção de commodities, questão de acumulação do 

capital a partir da renda terra e questão de sobrevivência. São questões de cunho 

político, mas também são questões de análise teórica. 

Por isso é necessário colocar em evidência a maneira como essa 

sociedade: seus representantes políticos e intelectuais tem tratado a classe 

camponesa. Ás vezes tentando deslegitimar a suas lutas por sobrevivência, outras 

vezes tantas negando seu importante papel na organização econômica e social do 

país. 

Isso não acontece apenas nos posicionamentos teóricos positivistas. 

Vertentes que se auto se denominam marxistas, tem procurado reduzir o papel do 

campesinato a simples categoria de dentro da classe trabalhadora, negando a sua 

essência revolucionária. 

Esses debates têm sido construídos a partir de duas propostas teóricas: a 

de superação da questão agrária, da luta contra o capital e da transformação da 

sociedade capitalista. A outra vertente é a do capitalismo agrário, que prima por 

sua permanência.  

Nela, não se discute as formas de exclusão do capitalismo, apenas se 

discute as formas de inserção e permanência da classe camponesa dentro da 

lógica capitalista. Nessa corrente, via de regra, a saída para o campesinato se 

encontra exatamente em sua inserção plena no modo de produção capitalista. 

Nesse contexto, é preciso delinear as três vertentes, que compõem a 

discussão e como elas delimitam o futuro do campesinato:  

- a primeira é a que trata do fim do campesinato: Essa corrente tem duas leituras, 

uma baseada na diferenciação gerada pela renda capitalizada da terra que destrói 

o campesinato, transformando pequena parte em capitalista e grande parte em 

assalariado.  A outra leitura, do fim do campesinato, acredita simplesmente na 

inviabilidade da agricultura camponesa perante a supremacia da agricultura 
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capitalista. Nessa corrente, existem autores que defendem que no Brasil, houve 

feudalismo, ou relações semifeudais. Segundo Oliveira, (2007): 

 

Para estes autores a luta dos camponeses contra os latifundiários 
exprimiria o avanço da sociedade na extinção do feudalismo. Portanto, a 
luta pela reforma agrária seria um instrumento que faria avançar o 
capitalismo no campo. Estes autores costumam, inclusive, afirmar que o 
capitalismo está penetrando no campo. Entre os principais estudiosos 
que seguem esta concepção estão trabalhos de Maurice DOBB, Nelson 
Werneck SODRÉ, Alberto Passos GUIMARÃES, Inácio RANGEL, etc. O 
livro "Estudos de Geografia Agrária Brasileira" de Orlando VALVERDE, 
apresenta esta interpretação, que também está presente nas teses de 
doutoramento de Miguel Gimenez BENITES "Brasil Central Pecuário: 
Interesses e Conflitos" e na dissertação de mestrado de Maria Ap. 
Serapião TEIXEIRA: "A diversidade e Diversidade dos Produtores de 
Leite: de pecuaristas-mercantis a proletários ou a empresários" 
defendidas aqui na Geografia da USP. 

 

- a segunda vertente é a que acredita na metamorfose do campesinato, ou seja, na sua 

mudança em agricultor familiar. Oliveira define a corrente da seguinte maneira: 

 

Os camponeses ao tentarem produzir para o mercado acabariam indo à 
falência e perdendo suas terras para os bancos, ou mesmo, teriam que 
vendê-las para saldar as dívidas. Com isso, os camponeses tornar-se-
iam proletários. Entre os principais pensadores desta corrente estão Karl 
KAUTSKY, Vladimir I. LENIN, Léo HUBERMAN, Paul SWEEZY, Caio 
PRADO JR., Maria Isaura Pereira de Queiroz, Maria Conceição D'INCAO, 
José Graziano da SILVA, Ricardo ABRAMOVAY José Eli da Veiga, etc. A 
maior parte dos trabalhos em Geografia Agrária têm por base esta 
concepção. São exemplos dessa corrente a maioria dos artigos 
publicados nos Anais dos Encontros de Geografia Agrária e a maior parte 
das teses e dissertações defendidas na Geografia da UNESP-Rio Claro-
SP e na UFRJ no Rio de Janeiro. Mas, talvez, pelo seu caráter 
emblemático, o trabalho de Ruy MOREIRA "O desenvolvimento do 
capitalismo e o lugar do campo no processo" publicado na revista Terra 
Livre nº 1, seja um dos melhores exemplos dessa corrente na Geografia 
Agrária. Outro seguidor desta corrente é Paulo Alentejano. 

 

 

Nessa corrente, o campesinato efetivamente é reduzido a agricultor familiar. 

Não se nega a sua existência, se concebe a sua metamorfose. Assim, pode se 
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dizer que o conceito de agricultor familiar é uma espécie de eufemismo do 

conceito de camponês. 

Nessa corrente, a partir da lógica dualista de atrasado e moderno, o 

camponês é classificado como atrasado e o agricultor familiar como moderno. 

Essa lógica dualista é processual, pois o camponês para ser moderno precisa 

metamorfosear-se em agricultor familiar. Não há lugar na sociedade camponesa 

para o atrasado camponês. Ele precisa transformar-se no moderno agricultor 

familiar.  

Essa lógica se faz pertinente, pois, a utilização do conceito de agricultor 

familiar esconde a essência revolucionária na qual está carregado o conceito de 

camponês.  

Na utilização do conceito de camponês, há quem tenha produzido grandes 

críticas, afirmando que na adoção do conceito, adota-se uma visão eurocêntrica. 

Nesse sentido, cabe a definição de comunidades tradicionais para definir os 

variados tipos de camponeses existentes no Brasil. O problema é que nesse 

conceito, outra vez, é reproduzida a dualidade entre tradicional e moderno, não se 

colocando a discussão das inúmeras frações de classe que compõem a formação 

da classe camponesa no Brasil e perde-se essa concepção transformadora e 

revolucionária construída na história da existência do campesinato. 

A terceira vertente entende que no movimento desigual e combinado, 

movimento próprio do capitalismo, a classe camponesa, pode sofrer 

transformações. E é exatamente a partir dessa lógica de 

construção/desconstrução/reconstrução, que o campesinato se reproduz como tal. 

“[...] seria o próprio modo capitalista de produção, dominante que geraria relações 

capitalistas de produção e relações não-capitalistas de produção, combinadas ou 

não, em função do processo contraditório intrínseco a esse movimento [...]”. 

Ou seja, no capitalismo monopolista em determinados processos de 

reprodução do capital, em que o capitalista busca melhor viabilidade de ganhos na 
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extração da renda da terra, o campesinato pode ser totalmente expropriado da 

terra, o que pode transformá-lo em trabalhador rural – o peão -.  

Em outros momentos apenas, o trabalho do camponês será sujeito ao 

capital. Nesse sentido, ele não será expropriado. Não perderá a terra. Mas, haverá 

a transferência da renda da terra para o capitalista. Fernandes, (2005) entende a 

questão da seguinte forma: 

O paradigma do fim do fim do campesinato tem uma leitura mais ampla 
que o anterior. Entende que a destruição do campesinato pela sua 
diferenciação não determina o seu fim. É fato que o capital ao se 
apropriar da riqueza produzida pelo trabalho familiar camponês, por meio 
da renda capitalizada da terra, gera a diferenciação e a destruição do 
campesinato. Mas, igualmente, é fato que ao capital interessa a 
continuação desse processo para o seu próprio desenvolvimento. Em 
diferentes condições, a apropriação da renda capitalizada da terra é mais 
interessante ao capital do que o assalariamento. Por essa razão, os 
proprietários de terra e capitalistas oferecem suas terras em 
arrendamento aos camponeses ou oferecem condições para a produção 
nas propriedades camponesas. 

 

Para o autor a recriação do campesinato se dá sob três formas: o 

arrendamento, a compra da terra e a ocupação da terra.  

Dessa forma, o campesinato brasileiro tem se apresentado a partir de uma 

organização diversa, em diversas regiões do país de uma forma mistificadora. 

Símbolo do atraso manteve-se por muito tempo a margem de outras classes 

sociais e esse lugar social, permitiu que a sociedade, de um modo geral, 

assimilasse certas concepções sobre o campesinato: caipira, sertanejo, caboclo, 

tabaréu. 

 

São palavras que desde tempos remotos têm duplo sentido. Referem-se 
aos que vivem longe, no campo, fora das povoações e das cidades [...] 
são rústicos, atrasados ou, então, ingênuos, inacessíveis. Têm também o 
sentido de tolo de tonto. Às vezes querem dizer também “preguiçoso”, 
que não gosta do trabalho. No conjunto são palavras depreciativas, 
ofensivas. (MARTINS, 1981, p. 22) 
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Pode-se afirmar que ausência de conhecimento sobre a sua importância 

social, econômica e sobre seu modo de vida, permitiu que uma série de 

preconceitos, fossem criados. E assim sendo, que a sua atuação política fosse 

mascarada, ante ao mundo moderno que se apresenta diante de nós. Nesse 

contexto, o camponês tem se tornado o sujeito oculto e invisível da reforma 

agrária. 

Noção dada por Martins (2003), onde o autor o define como: “aquele que se 

propõe como sujeito nas ocultações próprias do processo social, não se manifesta 

no não pretendido, nem no não esperado, o sujeito cuja visibilidade depende das 

revelações sociológicas. Não é João, não é José, não é sem terra, não sem fé”. 

Ele antes e depois de qualquer coisa o sujeito, que se torna sujeito a partir de 

outros sujeitos, de outras classes, ou dos intelectuais que se propõem a desvelá-

la.  

Isto porque nessas correntes que se afirmam marxistas ou ao campesinato 

não se deve dá importância, porque o próprio movimento do capital cuidará do seu 

fim, ou de sua transformação em agricultor familiar. Ou, na luta pela construção de 

outras realidades ele deve ser conduzido pela classe operária ou trabalhadora, 

porque a ele é dado teoricamente, o lugar de categoria social, dessa classe. 

Dessa forma, politicamente a possibilidade da luta e transformação social só 

acontecerá por meio dessa condição. 

Vérges (2010, p. 16), faz uma importante provocação em relação a essa 

visão: 

Há tempos que a Coca-Cola deixou de ser única. Hoje, a palavra de 
ordem é diversidade. No âmbito mais generoso e legítimo das ciências e 
dos movimentos sociais ou socioterritoriais, o reconhecimento do plural é 
mais valorizado do que a pretensa uniformidade, seja conceitual ou 
política. [...] Portanto, contra o que postulava o velho paradigma 
burguesia – proletariado – que desejava vê-los mundialmente 
uniformizados, alguns de cartola, outros de macacão – o campesinato 
não é uma ex-classe que hoje se desagrega e se dissipa em sua 
diversidade centrífuga; ainda que abandonado por alguns é um 
movimento vigoroso e centrípeto, possui uma identidade polifônica 
sempre em construção e cuja força reside precisamente na união dos 
diferentes. 
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Martins (2003) define as diferenças entre camponeses e operários e afirma 

ser importante a compreensão dessa diferença para se analisar o papel social e a 

construção histórica de cada uma dessas classes. Essa diferenciação está 

representada sinteticamente no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Diferenciação entre Operários e Camponeses 

OPERÁRIOS CAMPONESES 

1 - O vínculo do operário com o capital é 
estabelecido quando ele vende a este, a sua 
força de trabalho em troca de salário, isto é, 
de pagamento em dinheiro. O trabalho 
operário é, pois trabalho assalariado. [...] 
Essa modalidade de relação de trabalho só 
pode se dar quando não só um homem é 
livre, mas também o trabalhador é livre; 

1 – O vínculo do camponês com o capital não 
é estabelecido através da sua venda da força 
de trabalho ao capitalista. Diversamente do 
que acontece com o operário, cujo trabalho é 
diretamente dependente do capital, o trabalho 
do camponês é um trabalho independente. O 
que o camponês vende não é sua força de 
trabalho, e sim, o fruto do seu trabalho, que 
nasce com sua propriedade. [..] Embora ele 
seja socialmente dependente, porque não 
trabalha sozinho, porque é trabalho familiar, 
seu trabalho é independente, é trabalho 
familiar independente 

2 – Sendo operário juridicamente igual ao seu 
patrão e economicamente desigual é preciso 
reconhecer em que radica essa contradição. 
Ser igual é a forma assumida pela condição 
de livre. A igualdade, condição do caráter 
contratual dos relacionamentos, é a base de 
uma certa perda de liberdade, própria do 
capitalismo, pois é a igualdade que 
desmascara desigualdade. A igualdade é aqui 
uma certa virtualidade da liberdade; 

2 – Se para a definição social do operário, a 
igualdade jurídica é condição fundamental, 
para o camponês a relevância é outra. Para 
ele, o fundamental é ser livre não 
necessariamente igual. O camponês é livre 
na medida em que é dono dos seus 
instrumentos de trabalho ou, no mínimo, dono 
de sua vontade quanto ao que produzir e para 
quem vender. Na medida em que é livre dono 
do seu próprio trabalho. As determinações do 
mercado não estão imediatamente presentes 
no seu processo de trabalho. A liberdade na 
situação social do camponês está no meio do 
caminho entre a dependência pessoal e a 
igualdade. 

3 - O operário se situa no mundo através do 
seu trabalho. Seu trabalho não se oculta no 
produto, pois é por ele vendido 
especificamente como trabalho. As relações 
de trabalho são suas relações primárias e 
fundantes. São as relações que ele tem em 
primeiro lugar, no sentido de que sem elas ele 
não poderia existir como operário. 
Evidentemente, a vida social do operário não 
se esgota no trabalho e nos relacionamentos 
que ele estabelece a partir do trabalho; 

3 – O camponês se situa no mundo do seu 
produto. Seu trabalho não aparece como uma 
relação de trabalho, embora de fato seja. É 
uma relação invisível com o mercado de 
produtos e, por meio dele, com o capital. [...] 
São relações de família. [...] Diferente do 
operário, cuja a família é essencialmente a 
família nuclear, no campo e para o camponês 
é quase sempre a família extensa, constituída 
por várias gerações, que vivem muitas vezes 
próximas, no mesmo espaço. São também as 
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primeiramente com o capital, que lhe compra 
a força de trabalho; 

relações de vizinhança, a comunidade, no 
bairro rural, no povoado, no patrimônio, na 
corruptela, na “rua”. 

4 – Independente de sua vontade pessoal, o 
operário está voltado para “fora”, para o 
mundo da mercadoria e dos relacionamentos 
sociais dele derivados, para a sociedade 
inteira, mesmo que não tenha expressa 
consciência disso. Seu modo de inserção no 
processo do capital, através do trabalho, 
demarca o âmbito de sua consciência 
possível. 

4 – independentemente de sua efetiva 
inserção no mundo da mercadoria, o 
camponês está voltado para “dentro”, para o 
pequeno mundo concreto que conhece e 
identifica, como família e o bairro, isto é, 
vizinhança e a comunidade. Mesmo que cada 
vez mais alcançado pela dispersão e pelas 
migrações que a pobreza e o caráter cíclico 
da produção combinados viabilizam e 
induzem, a família e a comunidade continuam 
sendo grupos sociais de referência do 
trabalhador rural. 

5 – O mundo operário e a identidade do 
operário são constituídos pelo antagonismo 
de classe. Esse antagonismo oscila entre o 
mero antagonismo de interesses entre o 
empregado e o patrão (um querendo ganhar 
mais e o outro querendo pagar menos) e o 
efetivo antagonismo de classe social 
dominado pela consciência de que o que 
separa o mundo de um de outro é a 
contradição entre capital e o trabalho. 

5 – O mundo do camponês e a identidade do 
camponês não são necessária ou 
fundamentalmente constituídos por 
antagonismos interno à sua situação social. 
Eles são destituídos pelos antagonismos 
sociais. Se eventualmente houver 
antagonismos entre o camponês e o 
proprietário da terra, o que é menos comum 
na situação brasileira, esse é um 
antagonismo que vem de “fora” da situação 
camponesa. 

6 – Os conflitos sociais que têm o operário 
como protagonista, como classe social que se 
opõe ao capital, são também conflitos 
internos, próprios e constitutivos do processo 
social na sociedade capitalista. São conflitos 
que propõem a inovação social, as 
transformações sociais, no próprio interior do 
processo de reprodução das relações sociais 
de produção do capital. 

6 – Os conflitos sociais que têm o camponês 
como protagonista, como classe social que se 
defronta com o capital, quando não são 
apenas conflitos de interesse em torno de 
preços, tendem a ser conflitos externos, 
estranhos ao que se possa considerar 
efetivamente capitalismo. Esse é certamente, 
um dos fatores que levam muitos 
pesquisadores nas ciências sociais a dedicar 
um tempo enorme à discussão sobre “o modo 
de produção” ou sobre “a formação social” 
para decidir se as lutas camponesas são pré-
capitalistas e “antifeudais” ou se o 
campesinato é efetivamente uma classe 
social da sociedade capitalista. 

7 – A consciência operária é 
permanentemente mediada pelo conflito 
constitutivo da estrutura de classes. Isso não 
quer dizer que a consciência operária seja 
necessariamente, todo o tempo, uma 
consciência de luta de classes. Quer dizer, no 
entanto, que mesmo não tendo as classes 
sociais objetivamente visibilidade constante 
como tais, os elementos próprios dessa 
conflitividade se manifestam todo o tempo de 
diversos modos, sob diversas formas. As 

7 – A consciência camponesa não é 
permanentemente mediada pelo conflito 
constitutivo das classes. Porque o conflito 
constitutivo da estrutura de classe. Porque o 
conflito propriamente de classes não se 
instaura de modo constante e cotidiano na 
sua situação social. Isso não quer dizer que 
não haja conflito de interesses cada vez mais 
presentes na vida das populações 
camponesas, disputa em torno dos preços, 
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classes sociais são classes em si, 
independentemente da vontade de seus 
membros, o que não as torna 
necessariamente classes para si.

1
 

empréstimos, juros. 

8 – Como verdadeira classe social, o 
operariado não é somente classe em si. Mas, 
contem permanentemente possibilidade de se 
tornar classe para si. O tornar classe para si, 
depende das circunstâncias históricas, de 
conjunturas críticas, de momentos em que a 
dimensão reprodutiva e legitimadora da 
exploração do trabalho se dilacera. Momentos 
em que o auto-engano já não é possível. 

8 – Como classe social, o campesinato é 
classe em si, que nessa condição pode ser 
observado objetivamente. Ela se manifesta 
como classe de um ponto de vista puramente 
externo, a partir de suas formas convergentes 
de produzir e se relacionar com seu principal 
instrumento de produção, a terra. Como 
classe em si, pode ser observada 
sociologicamente e pode ser compreendida 
politicamente na sua contraditória inserção no 
processo social e histórico. Ela se manifesta 
como classe, também, por sua capacidade de 
questionamento histórico e político, implícito 
da expansão capitalista, especialmente sua 
expansão territorial. 

9 – A classe operária é teoricamente, uma 
classe transformadora, isto é, uma classe 
cuja situação social. Mesmo alienado, como 
não pode deixar de ser para que se cumpra 
sua função histórica no processo de 
reprodução das relações sociais na 
sociedade capitalista, o operário está 
mergulhado num prática que envolve a 
delicada combinação de contrários: a 
produção social e a apropriação privada dos 
resultados da produção social, acobertada 
pela igualdade jurídica e realizada na 
igualdade econômica. 

9 – O campesinato, enquanto classe dispersa 
e fragmentária é, teoricamente, uma classe 
conservadora social conservadora, no geral, 
norteada pelos valores e concepções 
centrados na família, na terra, na religião, na 
comunidade e no trabalho. 

10 – O alcance político e histórico das lutas 
operárias é amplo e abrangente porque são 
lutas da classe social cuja situação se abre 
para o possível, para a universalidade 
possível do homem, como afirmação do 
humano contra a coisificação que o assedia e 
o aprisiona. 

10 – O alcance político e histórico dos 
conflitos camponeses se define pela 
mediação dos outros conflitos sociais, em 
particular, dos conflitos de alcance histórico, 
como é a luta operária. Justamente por isso o 
alcance das lutas camponesas pode oscilar e 
muito de acordo como é a luta operária. 
Justamente por isso, o alcance das lutas 
camponesas pode oscilar e muito de acordo 
com a conjuntura histórica e as circunstâncias 
de sua ocorrência. A inserção do 
campesinato na modernidade e nas lutas 
pelas transformações sociais é vicária, 
dependente de dinamismos que não são os 
seus. 

FONTE: Martins (2003); Org: Chaves, P. R 

                                                           
1
  Marx, Karl. O 18 Brumário de Lúis Bonaparte. 
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Ainda assim é preciso utilizar alguns referenciais com pensamentos em 

comum e com pensamentos que divergem das constatações de Martins. Por 

exemplo, Theodor Shanin, esteve no Brasil em 2008, em ocasião do Simpósio 

Internacional de Geografia Agrária.  

Proferindo palestra sobre a questão camponesa e respondendo a 

determinadas indagações, o economista fez importantes considerações sobre a 

diversidade camponesa, sobre a reprodução da classe e colocou que é necessário 

estar sempre atentos a classificação da sociedade a partir de modelos, a partir de 

ideias homogeneizadoras, pois, até mesmo o operariado considerado classe 

homogenia do capitalismo, em certas regiões do mundo, carrega certa diversidade 

no interior da classe.  

Na abstração lógica que se chama capitalismo analisando o operariado 

como classe pura - porque nessa abstração - nenhum deles tem propriedade, 

Shanin afirmou que a realidade, de um modo geral, não pode assim, ser 

explicada, pois: 

Tem uma classe de capitalistas que é dono dos meios de produção, 
claro, todos os meios de produção, e nada mais. Isso é uma abstração 
que exige um considerável ajuste se olharmos a realidade. Trabalhadores 
não tem propriedade! Vá para Inglaterra e você verá que praticamente 
todos os operários são donos de sua própria casa. Trabalhadores vivem 
somente do salário! Vá para a Rússia e lá você verá que não podemos 
entender o operário sem sua horta. [...] Então, essa abstração, assim 
como todas as outras, pode ser muito útil para entender a realidade, 
como se o proletariado fosse um grupo de pessoas sem nada, não vai 
dar certo. A realidade não é assim. (SHANIN, 2008, p. 35) 

 

Ainda sobre a questão admitiu que seja importante, antes de tomar 

qualquer conclusão, entender o que é classe e o que não é classe em “O dezoito 

Brumário de Luís Bonaparte” pode-se adquirir importantes pistas. 

Temos ai uma definição de classes. As classes lutam entre si por 
objetivos específicos e assim se definem enquanto tal. Elas, não são 
definidas pelo fato de que, um sans-culotte é proprietário ou não-
proprietário, mas, se ele pega em armas para lutar contra uma classe, ele 
é uma classe. Marx gostava da expressão “classe para si”. A questão não 
é simplesmente uma questão de posição da classe ou de sua situação 
objetiva em dada circunstância analítica, mas diz respeito ao que as 
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pessoas fazem. A partir desse espírito, eu diria que para responder a 
pergunta sobre se os camponeses são uma classe, eu precisaria fazer 
outra pergunta: o que é que eles fazem? Não o que eles são, mas o que 
eles fazem. Porque é no fazer que as classes são definidas. 

 

Portanto, o que a história do Brasil nos tem mostrado, é que o campesinato 

luta pela terra, luta para entrar na terra e luta para não sair dela. Luta para garantir 

a produção de alimentos, que, aliás, não é tão somente para seu consumo porque 

é o excedente produzido pelos camponeses, que também garante a alimentação 

do povo brasileiro. 

Dessa forma, é na busca da compressão dos diferentes tipos de 

camponeses e das diferentes formas em que o capitalismo atua, que a vertente do 

fim do fim do campesinato tem se encaminhado como proposta teórica de análise. 

Segundo Oliveira (2007): 

Entre os mais importantes pensadores dessa corrente estão Rosa de 
LUXEMBURG, Teodor SHANIN, Samir AMIN e Kostas VERGOPOULOS, 
e no Brasil José de Souza MARTINS, Margarida Maria MOURA, José 
Vicente Tavares da SILVA, Carlos Rodrigues Brandão, Alfredo Wagner, 
Ellen Woortmann etc. Na Geografia Agrária, seguindo esta concepção, 
há os trabalhos de Regina SADER, Iraci PALHETA, Rosa Ester ROSSINI. 

 

Dentre eles, Ariovaldo Umbelino de Oliveira e as pesquisas de seus 

orientandos, produzidas no Laboratório de Geografia Agrária da Universidade de 

São Paulo.  

A partir dessas pesquisas a prática vai se realizando na teoria e vice-versa. 

A teoria vai se transformando em elemento fundamental da ação política. O que 

torna legítima a concepção materialista dialética.  

E é assim que a prática da reprodução do território camponês tem 

cimentado, até certo ponto, a utopia dos intelectuais que nessa vertente teórica, 

enxergam a possibilidade da construção de outro tipo de território, ou de outros 

tipos de territórios. Outras possibilidades de existência da vida humana, cujo 

princípio geral dessa existência não seja, expropriação, exploração, sujeição e 

acumulação.  
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Esses processos não são advindos de outros momentos históricos, como 

querem fazer acreditar, os intelectuais que afirmam que essas relações, sempre 

conflituosas, vieram do feudalismo, ou de relações por ele referenciadas. 

São afirmativas que retiram da face do capitalismo a complexidade e a 

contradição, essenciais para a compreensão das relações sociais nesse modo de 

produção. Daí o grande risco de mascarar as tensões e a violência, marca 

histórica do capitalismo, ou como afirmou Martins (1991), “a própria alma do 

capital”. 

É por isso que compreender as práticas sociais do campesinato, estão no 

cerne da construção da utopia e da construção do território. É nas regiões de 

fronteira que se faz presente essa possibilidade, porque é na luta de classes, na 

fronteira que está o camponês, enfrentando os povos indígenas, o latifúndio, 

empresas capitalistas e a lógica perversa do tão aclamado “agronegócio”. É ali 

que se materializam as tensões e a violência. Portanto, compreender, as formas 

de violência e conflitos nas regiões de fronteira significa justamente compreender 

a própria alma do capital, como já dito anteriormente. 

 

2.4 Concepções da Teologia da Libertação  

 

A teologia da libertação nasce numa conjuntura social de grande violência 

no campo, devido à concentração fundiária em vários países da América Latina. A 

partir de 1964, o Brasil se torna o país de maior concentração fundiária no mundo. 

Possui vasta extensão de terras que ao invés de promover a socialização da 

produção, inversamente conhece lógicas diferentes de apropriação e usufruto.  

A terra ao passo que é meio de sobrevivência para uma determinada classe 

social é possibilidade de enriquecimento para a outra; é terra de trabalho para um 

uns e terra de negócio para outros. Nestas lógicas distintas de apropriação se 

coloca a luta pela a vida e a luta pela reprodução do capital, também condição de 

existência para as classes sociais que lutam por ela, passam a protagonizar 

cotidianamente confrontos de toda espécie, físicos, jurídicos e psicológicos. 
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Esse tipo de violência institucionalizada é escolha de atuação dos governos, hora 

escamoteiam os acontecimentos, hora constroem políticas que reproduzem essa 

realidade. 

 Teve, portanto no período da ditadura militar seus maiores investimentos. 

Através de incentivos fiscais e outros tipos de proteção a classe dos grandes 

proprietários de terras e burgueses que promoveu verdadeiros massacres de 

camponeses, trabalhadores e quaisquer de outras frações de classe que se 

levantassem contra. 

De outra forma, promoveu o levante dessa grande multidão de explorados e 

expropriados. As estratégias de resistência construídas ao longo desse tempo tem 

sido as únicas formas de garantir um mínimo de direitos. A luta pela terra pelo que 

tenho observado nos registros da Comissão Pastoral da Terra, não se faz num 

passado distante como quer dizer a mídia, juntamente com alguns pareceres 

produzidos pelos governos atuais. 

Os registros históricos produzidos pela Comissão Pastoral da terra nos 

testemunham que as sociedades que vivem no campo; indígenas e quilombolas, 

assim como determinadas frações sociais camponeses não cessam na luta por 

seus direitos. 

Dessa forma a Teologia da Libertação, ou Teologia do pobres se 

desenvolveu no sentido de construir as bases de sustentação para a luta dos 

renegados pelo capital. Propõe uma mudança de postura política ante a fé, 

questionada pela ideia de Estado laico, ou seja, neutro, nas tomadas de decisões 

políticas, na teologia da libertação vários religiosos, especialmente da igreja 

católica e mesmo contra a igreja católica tem assumido posturas e um 

pragmatismo que demonstra sua indignação perante o modelo de sociedade em 

que vivemos atualmente.  

Territorializar a fé a partir dos ensinamentos de Cristo, fazendo a escolha 

pela defesa dos pobres e caminhando contra determinadas decisões dos antigos 

da igreja tornou-se questionamento indivisível na atuação religiosa. Preparar as 
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bases para a transformação para efetuar a transformação humana tornou-se o 

objetivo principal e na medida em que foram surgindo as necessidades práticas, 

as estratégias foram se construindo para os combates que vinham surgindo tanto 

em outras partes da América Latina, como nas várias regiões do território 

brasileiro. 

Assim, era necessário contabilizar o quanto mais próximo possível fosse os 

números dos conflitos no campo e em seguida compreender como se davam 

essas formas de conflito e que sujeitos sociais estavam dentro do processo dentro 

Brasil. 

Construir uma teologia que denunciasse as atrocidades provocadas na luta 

pela terra e que preparasse as “minorias” para reivindicar seus direitos tornou-se 

urgente, para muitos desses religiosos custou a própria vida, como será 

demonstrado nessa tese.  

Então a década de 1960 o Brasil possuiu o ambiente perfeito, como dito 

anteriormente para explosão dos conflitos. Era evidente como ainda hoje o é o 

conflito entre as classes sociais, assim como, os conflitos entre as instituições que 

as defendem. Nesse caso, entre a igreja e o Estado. 

Desde esse período tem se produzido um grande número de documentos 

que provam que a história do Brasil não pode ser vista de fora da história das 

histórias das lutas sociais camponesas e de outras minorias. Estão arquivados no 

Centro de Documentações Dom Tomás Balduino se encontra o maior acervo de 

registros de conflitos no campo na América Latina. E é a partir desse acervo que 

me é possível, juntamente com outros pesquisadores desvendar como se dá o 

processo de luta entre as classes sociais do capitalismo no campo brasileiro. 

A primeira sistematização desses conflitos se deu em uma parceria entre a 

Comissão Pastoral da Terra e o MST – Movimentos dos Sem Terra, produziu um 

registro de assassinatos no campo desde 1964 a 1986, com dados ainda 

insipientes, pois não consegue conter o verdadeiro número de camponeses e 

outros sujeitos sociais da luta pela terra, o que se tem pode ser visto como uma 
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amostragem dos assassinatos, tipos de assassinatos e outras violências que eram 

e ainda são comuns. Buscarei aqui, trazer alguns desses casos nos municípios 

que para mim compõem a grande região do Bico atualmente: 

 

2.5 Formação Social e Econômica na Região do Bico do Papagaio 

 

O conceito de região foi marcado pela ideia de que a geografia é ciência 

dos lugares e não de pessoas. Suas tendências foram calcificadas em três 

abordagens: “a relação homem/meio, o estudo de áreas os estudos locacionais”. 

(Corrêa, 1998, p. 07) 

Vida de La Blache foi o introdutor do conceito de região nas análises 

geográficas em um momento de luta teórica contra o determinismo de Ratzel. 

Vidal de La Blache caminhou no sentido de demonstrar que a natureza não é fator 

determinante para conceber-se a realidade humana. Mas, que segundo suas 

formas culturais, o homem influenciaria na organização do meio.  Para definir essa 

relação o autor criou o conceito de gênero de vida. Moraes, (2003, p. 71) explicou 

que:  

Criando um relacionamento constante e cumulativo com a natureza, um 
acervo de técnicas, hábitos, usos e costumes que lhe permitiriam utilizar 
os recursos naturais disponíveis. [...] Esse conjunto de técnicas exprimiria 
uma relação entre população e recursos, uma situação de equilíbrio, 
construída historicamente pelas sociedades. A diversidade de meios, 
explicaria a diversidade de gêneros de vida. 

 

Em termos de método, houve uma ruptura com a proposta de Ratzel. Pois, 

La Blache, utilizou o historicismo clássico. Neste método, os juízos em relação ao 

objeto pesquisado formam-se a partir de seu fundamento histórico único. 

Assim, o conceito de região nasceu dentro dos dois métodos, um positivista 

que vai tratar da região natural, nos moldes ratzelianos e, outro no historicismo, a 

região com fundamentos humanos historiográficos.  
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Como já mencionado anteriormente, sua importância exponencial era de 

justificar o domínio do Estado Francês sobre suas colônias, que do ponto de vista 

do desenvolvimento capitalista possuía “gêneros de vida”, culturas inferiores à 

França, seu colonizador.  

No conceito de região, para La Blache, estaria o elemento chave para 

descrever a realidade da apropriação humana sobre a terra com a interferência do 

seu desenvolvimento das técnicas. A produção acadêmica transformou-se em 

produção de monografias regionais, prevalecia à perspectiva de que era 

impossível a apreensão do todo. As descrições das diversidades históricas 

humanas eram uma constante na produção das monografias. 

A geografia lablacheana tinha um papel ideológico e político a cumprir, 

embora não reconhecesse sua essência política. Segundo Corrêa (1998, p. 12) 

nesse papel era de fundamental importância: 

Desmascarar o expansionismo germânico – criticando o conceito de 
espaço Vital – sem, no entanto, inviabilizar intelectualmente o 
colonialismo francês; Abolir qualquer forma de determinação, da natureza 
ou não, adotando a ideia de que a ação humana é marcada pela 
contingência; Enfatizar a fixidez das obras do homem, criadas através de 
um longo processo de transformação da natureza; assim os elementos 
mais estáveis, solidamente implantados na paisagem, são resultantes de 
transformações que podem colocar em risco a estabilidade e o equilíbrio, 
alcançados anteriormente.  

 

É possível dizer que a geografia francesa cumpriu organicamente o seu 

papel, por essa essência político/ideológica que disfarçava os objetivos do Estado 

francês. 

De outra forma, o conceito de região foi também criticado, por sua 

insuficiência metodológica. Não dava conta de explicar a totalidade das relações 

sociais no modo capitalista de produção. Principalmente pelos geógrafos que 

assumiram a dialética materialista como método de análise na geografia. 

Consideraram e ainda consideram que o conceito de região, está nas veias da 

corrente historicista, pois, Vidal recusou em suas descrições levar em 
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consideração o quadro das mudanças sociais e econômicas recentes, dedicou-se 

a destacar as heranças duradouras dos fenômenos naturais e das modificações 

antigas.  Lacoste (2012, p. 58) põe em evidência à problemática: 

[...] (com diferença da geografia de farda que não dissimulava suas 
preocupações de política externa) se caracterizam pela ocultação de todo 
problema político. Elas são um saber pelo saber, procedem, ambas, da 
obra de Vidal de La Blache (1845-1918), que é considerado 
unanimemente o “pai” dessa Escola geográfica francesa que foi reputada 
no mundo inteiro, onde ela exerceu grande influência, tanto por sua 
direção em orientação à geografia regional como pela despolitização do 

discurso que ela impunha. Seu papel ideológico foi considerável. 

  

O distanciamento na relação sujeito/objeto também era importante para que 

as pesquisas demonstrassem objetividade. A dialética materialista é a corrente 

teórico metodológica que colocou como elemento norteador da relação entre 

sujeito/ pesquisador e sujeito/objeto da pesquisa, não mais a descrição e sim, a 

reflexão sobre as contradições do desenvolvimento desigual no capitalismo. E 

considerou a impossibilidade política desse afastamento entre teoria e práxis. 

Porém os elementos de estudo regional não foram abandonados após as críticas 

dos teóricos marxistas. Segundo Haesbaert, (2010) e Lencione (2003), a 

apropriação do chamado do regional, não é recente: 

Ao regional caberia, sempre, o papel mais efetivo da chamada “síntese” 
geográfica traduzida pelo estudo de áreas específicas em que se 
manifestaria a unidade entre o físico e humano, entre urbano e rural, 
entre geral e particular – tarefa raramente bem-sucedida, provavelmente 
apenas visível em alguns autores, tendo a frente o já citado trabalho do 
percussor de Paul Vidal de La Blache. Ele próprio reconhecia a 
impropriedade dessa divisão. Ele próprio reconhecia a impropriedade 
dessa divisão. (HAESBAERT, 2010, p. 40) 

Desta forma se fundamentou a região historicista. Não se viu a 

possibilidade de que essas pesquisas clareassem acerca do desenvolvimento da 

sociedade, pois, segundo a dimensão das mudanças cunhadas pelo homem, 

ainda que sua “pretensão” fosse considerar a dimensão do desenvolvimento que a 

sociedade apresentava, não considerou as contradições. 

Para Lacoste, era importante o estudo da região-paisagem pois na 

paisagem regional apresentava-se particularidades da escala de alcance desse 



73 

 

desenvolvimento. “Ele mostra como as paisagens de uma região são resultado da 

superposição ao longo da história, das influências humanas e dos dados naturais”. 

(Lacoste, 2012, p. 58) 

Outra vertente dentro da temática Regional está a abordagem de Richard 

Hartshone. O chamado método regional, como afirmou Haesbaert (2010, p. 41), 

“[...] tem um carácter menos teórico-conceitual, mais instrumental.” Para 

Hartshorne, região não é conceito da geografia e sim uma espécie de método de 

racionalização econômico. 

A diferenciação das áreas, a partir da integração entre fenômenos no 

espaço terrestre, foi na década de 40 do século passado o método hegemônico da 

geografia norte americana. Nesse sentido, a classificação das áreas, segundo 

Corrêa (1998, p.16) admitia-se que era a busca de “uma identidade para a 

geografia, obter-se-ia através de um objeto exclusivo que exigia também um 

método exclusivo”, esse da classificação de áreas. 

Constitui-se como abordagem empirista lógico da região, aparecem às 

regiões funcionais, por conta da herança adquirida através do uso da noção de 

modalidade, que possui suas raízes na obra de Mackinder. A região seria um 

“espaço” que se apresenta como um sistema de fluxos em que seus subsistemas 

possuem certo funcionalismo econômico que se apresenta de forma harmônica.  

Para Haesbaert, (2010, p. 47), “Funda-se aí uma distinção, não 

obrigatoriamente dicotômica, entre as chamada “regiões homogêneas” ou 

“uniformes” e as “regiões funcionais” ou “polarizadas””.  

Uma das teorias que exerceu grande influência no período, sendo utilizada 

para organização das atividades econômicas, especialmente no pós-guerra, foi a 

Teoria dos Lugares Centrais de Walter Chistaller “[...] segundo o qual o centro 

polarizador urbano estende seu raio de influência sobre um espaço regional, 

admitindo zonas de sobreposição a outras regiões funcionais.” (Haesbaert, 2010, 

p. 47). 
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Essa geografia regional, que se constituía como uma crítica à geografia 

lablachiana, afirmando que a mesma não se apresentava como ciência e tão 

pouco não conseguia responder as necessidades humanas, função que deveriam 

ter as ciências. Construiu um discurso que segundo os geógrafos adeptos a ela 

além de apresentar função científica, possuía função prática e saia então do 

ambiente da universidade para o âmbito do chamado planejamento urbano e 

assim sendo, regional.  

Era o surgimento de uma nova geografia, que saia do plano da observação 

da paisagem, para a intervenção. Não deixava de ser uma geografia que favorecia 

o Estado capitalista, pois, nessas ações para o “planejamento”, para o 

desenvolvimento das atividades industriais, a classe burguesa era sempre 

privilegiada, ficando os trabalhadores assalariados e camponeses destituídos dos 

privilégios que ela poderia conceber. 

Entretanto, outra corrente, vem ganhando bastante expressividade na 

apropriação da abordagem regional. Nessa concepção a “condição de ser região” 

não se inscreve como um simples artifício metodológico, observado apenas por 

práticas culturais, ou a tendências econômicas/funcionais. 

Reconhece-se a construção da região pelas práticas sociais específicas, 

por certa representatividade política. Nesse sentido, dois autores: o brasileiro 

Francisco de Oliveira (1977) e o italiano Antônio Gramsci (1987), tem dado uma 

contribuição significativa, e, é neles que baseamos, no sentido de desvendar como 

tem se formado essa região de conflitos, conhecida como Bico do Papagaio e 

quais são os processos a que a tornaram uma fração do território capitalista com 

características particularmente conhecidas nacionalmente e até 

internacionalmente. 

No caso da obra de Francisco de Oliveira (1977), Elegia para uma 

Re(li)gião: Sudene, Nordeste, Planejamento e Conflitos de Classes, tornou-se uma 

obra de fundamental importância para a análise do Planejamento Regional e na 

crítica de como o planejamento obedeceu do ponto de vista político, econômico e 
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ideológico a função de fortalecer o movimento do capital monopolista internacional 

e sua relação com a burguesia local.  

 Até certo ponto, baseava-se no estabelecimento de uma hegemonia com 

base na reprodução capitalista, o resultado foi o choque entre as classes sociais, 

foi um período que o povo brasileiro foi expropriado de qualquer tipo de liberdade 

política, autonomia, cidadania e democracia. Era a ditadura militar, que justificou o 

seu golpe na democracia e assim sendo na sociedade brasileira, com a chamada 

defesa nacional contra os comunistas e na defesa da nacionalidade territorial, 

deixava clara a opção pelo apoio da burguesia nacional e internacional.  

O princípio da defesa nacional era baseado no que estava acontecendo em 

nível internacional, a disputa territorial entre dois modos de produção distintos: o 

socialismo e o capitalismo, que significava naquele momento do ponto de vista 

ideológico a disputa entre as classes: burguesia, proletariado e campesinato. E 

que significava esperança de transformação social. 

Em uma interessante passagem, ainda na apresentação de seu livro o autor 

faz alusão a Marx, quando esse intelectual mencionou o que aconteceu na 

Inglaterra, no período da construção das rodovias e dessa forma nos dá uma pista 

sobre o que foi a implantação da Sudene no Nordeste, o que pretendeu o 

planejamento da burguesia, que jamais poderia então emancipar o povo, porque 

emancipação não dependia do “desenvolvimento das forças produtivas, mas da 

apropriação pelo povo. O que ela não deixou de fazer, entretanto, foi criar as 

condições materiais para ambos. Alguma vez, fez a burguesia mais do que isso?” 

Assim, Oliveira (1977, p. 17), considerou a seguinte questão: 

Considerar, ainda mais, que o grande capital internacional-associado 
possa desempenhar algum papel civilizatório no Nordeste, na segunda 
metade do século XX, não é apenas uma ilusão ou uma escapatória: 
trata-se de uma colocação rigorosamente infeliz, pois no século XIX, o 
novo, o socialismo, mesmo nas mãos de Marx não passava de uma pré-
visão, na década de 70 do século XX o socialismo é mais que uma 
previsão: é uma possibilidade concreta. E meu canto não pode 
reconhecer nenhum papel civilizatório para o grande capital no Nordeste; 
ali como em todas as outras partes do Brasil, ele é opressão, o 
obscurantismo, a negação do futuro. 
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Nesse sentido, compreender a dinâmica do planejamento econômico em 

contraposição à organização das economias de forma espontânea é 

sumariamente importante, porque é no âmbito do planejamento que irão se 

desenvolver as políticas e através a efetivação da ideologia de determinadas 

classes. Essa proposição a nós interessa bastante e nessa medida, o autor pode 

fornecer importantes pistas de como funciona o chamado “planejamento”: 

 

O padrão “planejado”, não é desse ponto de vista, se não uma forma 
transformada de conflito social, e sua adoção pelo Estado em seu 
relacionamento com a sociedade é, antes de tudo, um indicador do grau 
de tensão daquele conflito, envolvendo diversas forças e os diversos 
agentes econômicos, sociais e políticos. (OLIVEIRA, 1977, p. 23) 

 

Ou seja, planejar é uma forma de controle social do conflito. Colocando em 

pormenores Oliveira (1997, p. 25) sintetiza a contradição a necessidade do 

planejamento e realidade social usando uma frase de Paul Baran, numa 

conferência realizada na própria SUDENE, em 1963: “não é o planejamento que 

planeja o capitalismo, mas é o capitalismo que planeja o planejamento [...]”. 

Não obstante, Gramsci (1987), em sua obra: A Questão Meridional constrói 

uma crítica, que torna segundo ele, a questão meridional, além de uma luta 

política, uma luta intelectual.  

Era uma luta contra intelectuais orgânicos - que fundamentavam o modo 

capitalista de pensar italiano - em apoio aos industriais do norte e latifundiários do 

sul, cuja política protecionista era o elemento constitutivo desse bloco de 

conservadores. A classe excluída desses benefícios era a camponesa. 

A Itália encontrava-se dividida entre norte e sul, - Itália setentrional e Itália 

meridional – porém, para Gramsci, essa divisão não era apenas uma divisão 

territorial, apesar das duas regiões apresentarem características diferentes e 

desiguais. Gramsci (1987, p. 62) esclareceu a questão: 
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A nova Itália encontrara em condições absolutamente antitéticas os 
dois troncos da península, meridional e setentrional, que se 
reuniam depois de mais de mil anos. [...] A unificação colocou em 
íntimo contato as duas partes da península. A centralização bestial 
confundiu suas exigências e necessidades, o efeito foi a emigração 
de todo dinheiro líquido do Sul para o Norte, como o fim de 
encontrar rendimentos maiores e mais imediatos na indústria, bem 
como a emigração dos homens para o exterior, a fim de encontrar 
o trabalho que faltava no próprio país. O protecionismo industrial 
elevava o custo de vida do camponês da Calábria, sem que o 
protecionismo agrário, inútil para ele, que produzia nem sempre 
sequer isso, só o mínimo que era necessário ao seu consumo, 
conseguisse restabelecer o equilíbrio. 

 

O problema estava na divisão das classes, no controle econômico e político 

de um grupo sobre o outro. O conflito, na verdade era fomentado pela aliança 

entre burguesia, latifundiários e intelectuais de classe média e a solução para 

transformação social, estava na aliança entre o proletariado e os camponeses.  

Porém, a possibilidade de sucesso da revolução nessa aliança estava o 

papel fundamental do proletariado, que consistia em duas funções: a de que 

através de seu partido conseguisse organizar a grande massa de camponesas e 

desagregar o bloco de intelectuais que segundo ele era a armadura flexível, mas 

enormemente resistente do bloco agrário, o “ponto de sutura entre a estrutura e a 

superestrutura” do capitalismo na Itália. 

As noções norteadoras do pensamento de Gramsci estão presentes nessa 

obra: “bloco histórico”, “hegemonia”, o papel dos intelectuais e a aliança operário-

camponesa, assim como o conceito de revolução passiva, será o que irá nortear a 

perspectiva-prospectiva de Gramsci. 

Essa atenção à classe camponesa, e em especial, aos chamados 

intelectuais orgânicos é demasiado interessante na obra de Gramsci. Enquanto 

países como, por exemplo, a Rússia, apoiava seu ideário de revolução social 

especificamente no operariado, observou a fundamental importância dos 

camponeses protagonizando essas lutas e que dentre tantos problemas uma de 

suas grandes dificuldade era a de orientação política.  
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Dado este, que afirmou em sua obra “Os intelectuais e a organização da 

cultura”, publicado em 1988 no Brasil: 

Assim, cabe observar que a massa dos camponeses, ainda que 
desenvolva uma função essencial no mundo da produção, não elabora 
seus próprios intelectuais “orgânicos” e não assimila intelectuais 
tradicionais, embora outros grupos sociais extraiam da massa 
camponesa muitos de seus intelectuais e grande parte dos intelectuais 
tradicionais seja de origem camponesa. (GRAMSCI, 1988, p. 05) 

 

No entanto, para Gramsci, o papel do operariado e do campesinato estava 

bem definido, o Estado a ser implantado era o Estado operário, pois, segundo ele 

“quebrando a autocracia na fábrica, quebrando o aparelho opressivo do Estado 

capitalistas, instaurando Estado operário, que submeta os capitalistas a lei do 

trabalho útil, os operários quebraram todas as cadeias que submetem o operário à 

sua miséria”. Assim, era possível a realização de uma obra de educação 

revolucionária. 

Dessa forma, o Estado tornava-se um elemento central, com infraestrutura 

do capital, no caso da questão meridional - uma questão regional – destacava-se 

claramente como uma questão social, que sendo ela econômica e política tornar-

se-á, antes de tudo, uma questão para a construção de um novo Estado. A 

concepção é sobremaneira interessante porque a ela está difusa a construção de 

outro tipo de sociedade. 

Assim, considero a partir da discussão proposta por Gramsci (1987) e 

Oliveira (1977) que essa ação mundializante do capital, nas suas etapas de 

produção e reprodução forma uma outra divisão internacional do trabalho, que 

instala dinâmicas diferenciadas em determinados países. Oliveira demonstrou 

como essa dinâmica peculiar se forma em determinados lugares do mundo, 

“organizando” as regiões: 

 

Não se desconhece as dificuldades para precisar o conceito de região; a 

região pode ser pensada praticamente sob qualquer ângulo das 

diferenciações econômicas, sociais, políticas, culturais, antropológicas, 



79 

 

geográficas, históricas. A mais enraizada das tradições conceituais de 

região é, sem dúvida, a geográfica no sentido amplo, que surge de uma 

síntese inclusive da formação sócio-econômica-histórica baseada num 

certo espaço característico.  

 

Essa síntese geográfica que resulta na formação regional ou formação 

sócio-econômica-histórica está ligada a relação com o modo de produção e por 

assim dizer, ao conceito de formação econômico social. De acordo com esta 

concepção, o sistema de relações econômicas (a infraestrutura) determina as 

condições da superestrutura (o sistema político e ideológico).  

É importante assimilar nesse caso que, essa formação econômico social, 

organiza-se enquanto formação regional a partir do controle de outras formações 

sociais já organizadas.  

Oliveira (1995), já vem afirmando há algum tempo que no modo capitalista 

de produção, as relações sociais de produção podem se estabelecer destruindo 

relações sociais de produção não capitalistas, ou mesmo assimilando-as no 

interior de suas contradições. Produzindo essa desigualdade combinada verificada 

na materialização das relações e a partir daí se tem a formação regional, 

possivelmente a formação de uma região. 

Podemos dizer que a realidade material das políticas de desenvolvimento 

capitalista e a sociedade local é o conflito. O conflito é hoje na região resultado 

concreto das relações sociais de produção. Esta concepção está no conceito de 

região, creio que assimilar o conceito de região de Oliveira (1993) é fundamental: 

 

Esta investigação não recusa, inicialmente, quaisquer das perspectivas 

assinaladas, mas conforme o esboço teórico e metodológico apontou, 

privilegia-se aqui um conceito de região que se fundamente na 

especificidade da reprodução do capital, nas formas que o processo de 

acumulação assume, na estrutura de classes peculiar a essas formas e, 

portanto, também nas formas das lutas de classes e do conflito social em 

escala mais geral. (OLIVEIRA, 1993, p. 27, grifo nosso). 
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Ao estabelecer essa dinâmica é necessário considerar que “[...] o conceito 

de formação econômico social reveste-se de uma importância muito grande para 

todos os investigadores que estudam uma realidade concreta onde não encontram 

um, mas dois, três, ou quatro unidades de produção” (Texier in Luporini 1974, p. 

191).  

A FES – Formação Econômico Social institui, portanto, a unidade na 

diversidade e permite como apontou Luporini (1974, p. 16), “[...] estabelecer uma 

periodização não no sentido de uma determinada cronologia, ou calendário 

(tempo-data), mas no sentido de uma análise histórica concreta (histórico-social)”. 

Oliveira (2007) contribuiu nessa reflexão: 

A lógica do desenvolvimento do modo capitalista de produção é, pois, 
gerada pelo processo de produção propriamente dito (reprodução 
ampliada/extração da mais-valia/produção do capital/extração da renda 
da terra), circulação, valorização do capital e a reprodução da força de 
trabalho. É esta lógica contraditória que constrói/destrói formações 
territoriais em diferentes partes do mundo ou faz com que frações de uma 
mesma formação territorial conheçam processos desiguais de 
valorização, produção e reprodução do capital, conformando as regiões. 
Trabalhamos, pois, com o princípio contraditório de que ao mesmo tempo 
em que o capital mundializou-se, mundializando o território capitalista, a 
terra nacionalizou-se. É, pois, também desta contradição que nasce a 
possibilidade histórica do entendimento das diferentes e desiguais 
formações territoriais e das regiões como territorialidades concretas, 
totalidades históricas, portanto, da espacialização contraditória do capital 
(produção/reprodução ampliada) e suas articulações com a propriedade 
fundiária, ou seja, a terra. [...] (OLIVEIRA, 2007. 13-14) 

 

Esta contradição entre interação do capital mundializado e terra 

nacionalizada, é força motriz na geração do conflito social. Marx, (2003 p. 5-6) 

afirmou que: 

Assim como não se juga um indivíduo pela ideia que ele faz de si próprio, 
não se poderá julgar uma tal época de transformação pela mesma 
consciência de si, é preciso, pelo contrário, explicar pelas contradições 
da vida material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas 
sociais e as relações de produção. Marx, (2003 p. 5-6) Sem grifos no 
original. 

Dessa maneira, na região do Bico do Papagaio, as políticas de 

planejamento regional e nacional como podemos observar nesta tese 
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desplanejado frações sociais e sociedades inteiras, desde os povos indígenas, em 

seus territórios originários, como as várias frações do campesinato: posseiros, 

extrativistas e coletores, pequenos proprietários e assentados. 

Se o planejamento regional é um indicador do conflito social, basta observar 

os vários planejamentos, as políticas organizadas para “resolver” as questões 

econômicas e políticas da região do Bico do Papagaio. Desde o GETAT, que foi 

na realidade uma política de controle fundiário para região, passando pelo Projeto 

Grande Carajás que possui uma lista de vítimas inalcançável.  Almeida, (1995) 

afirmou que:  

O conjunto de representações cartográficas produzidas sobre a 
Amazônia e sobre a região de abrangência da PGC, envolvendo 
diferentes instituições, RADAM, GETAT, FIBGE, DSG, SUDAM, CVRD, 
IDESP, sugere uma medida básica de controle territorial pelos aparatos 
de Estado. Para organizar territorialmente uma determinada região, 
instituídas por decretos, as cláusulas primeiras tratam de fornecer antes 
de mais nada as coordenadas geográficas imprescindíveis à construção 
da base cartográfica. Não são outras as disposições oficiais do Decreto-
lei nº 1813 de 24 de novembro de 1980, que institui o Projeto Grande 
Carajás. Delimitam um espaço supostamente homogêneo, instituído para 
fins administrativos, financeiros e fiscais. O estoque territorial necessário 
a um grande programa oficial, é assim produto de uma imposição. O ato 
jurídico mais que configurar a área decretada, legaliza o arbitrário desta 
base cartográfica, que não é explicável por fatores físicos como clima e 
relevo. (ALMEIDA, 1995, p 23) 

 

O autor continuou afirmando que a região era muito mais a intenção 

organizada de mineradoras, siderurgias, madeireiras, carvoarias e outros. “Esta 

vocação mineral da Amazônia encontra-se subordinadora das demais atividades 

econômicas, que tem na região do PGC, sua principal ponta de lança e nos 

economistas e geólogos seus mais destacados artífices.” 

Enfim, no somatório das políticas de desenvolvimento regional, políticas de 

colonização e financiamento de projetos agropecuários, instituição de empresas 

mineradoras, programas de cunho fundiário infinitos projetos dos últimos trinta 

anos, leis, decretos, medidas provisórias que providenciam a “regularização de 

terras é que se formaram os conflitos socioterritoriais e socioespaciais. 

Atualmente, a região do Bico do Papagaio não é reconhecida por suas riquezas, 
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mas é principalmente conhecida por seus conflitos. Parte da sociedade conhece o 

mapa de recursos naturais e de desenvolvimento socioeconômico da região. Mas 

os sujeitos sociais que vivem a miséria da violência e do conflito não são 

reconhecidos. O mapa 03 de assentamentos e terras indígenas, mostra uma parte 

deles. 
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MAPA (03) 
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3.0 – Conflitos Sociais e Violência no Campo  

 

“Se puderes olhar, vê. Se podes vêr, repara.” 

“É preciso que a sociedade civil, acorde, 
desperte. Que as consciências gritem. Diz-se 
que a consciência é muda. Pois, convêm que a 
consciência não seja muda, grite.” 

                                              José Saramago 

 

Ambas as frases foram expressas por José Saramago. A primeira em 

seu Ensaio sobre Cegueira e a segunda em seu veredito no Tribunal 

Internacional, para julgar os massacres de Eldorado dos Carajás e Corumbiara. 

É um chamado a sociedade, a transformação da consciência posta ao mundo 

que nos é apresentado e no qual nele e por ele somos construídos. 

Assim convém citar um termo utilizado no primeiro Caderno de Conflitos 

no Campo da CPT publicado no ano de 1985.  “Pálida imagem” é como a 

Comissão Pastoral da Terra definiu o levantamento dos conflitos nesse mesmo 

ano, publicados naquele caderno que seria o primogênito entre os muitos 

outros já publicados até o ano de 2014.  

Até agora foram 30 cadernos de conflitos no campo já publicados. Desse 

modo, são, trinta anos de levantamentos documentais, de registros e 

enfrentamentos perante o latifúndio. Eles nos dão a possibilidade até certo 

ponto, de constatar o retrato, e ainda assim, a “pálida imagem” que apesar de 

pálida é suficiente para mostrar a dimensão da barbárie advinda dessas lutas 

de classes no campo brasileiro. Ainda que esses números podem não 

constituírem a realidade total da violência no campo brasileiro, constituem a 

possibilidade do grito de ordem e por vezes o grito revolta e de socorro dos que 

vivem e trabalham a terra. Constitui também a possibilidade de consciência a 

partir das ciências e dentro delas a geografia. 

Pois, por sua vez, abre-se a possibilidade de se construir - o que Oliveira 

(1994) chamou de Geografia das Lutas no Campo - de revelar a partir de uma 

análise teórica e política como se impõe processo de dominação das relações 
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capitalistas em nível mundial, dentro das diversas sociedades. Como afirmou 

Oliveira (1994),  

“[...]o horizonte do campo no Brasil é contraditório na essência, 
é nessa contradição, ou no conjunto de contradições que se 
deve desenvolver a compreensão dessa realidade. Essa 
contribuição passa seguramente pela distribuição territorial 
desigual dessas contradições e movimentos. Talvez aí esteja o 
espaço para a participação dos geógrafos e da geografia. 
Estudar o desenvolvimento econômico, social e político da 
sociedade em que se inserem”. (Oliveira, 1994, p.18) 

 

Dessa forma, os dados de conflitos no campo de 1985 a 2014, 

constituem-se essencialmente reveladores no sentido de compreendermos não 

somente a usurpação dos direitos de determinadas classes e sociedades que 

vivem do/no campo brasileiro. Mas, também um verdadeiro extermínio 

daqueles que se posicionam contra o latifúndio nesse país. Latifúndio que 

marca a estrutura agrária concentrada do país, como pode ser visto nos 

gráficos 01 e 02 a seguir. Nele dois processos merecem destaque: o 

crescimento simultâneo dos grandes e dos pequenos estabelecimentos. 

Gráfico 01 
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Gráfico 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esses dois processos contrariam a tese amplamente divulgada no 

mundo da política e da academia de que a expropriação das pequenas 

unidades seria o processo dominante no país. Aqui, portanto, reside o ponto 

central da estrutura fundiária concentrada do Brasil, a luta histórica dos 

camponeses pela conquista a terra. Consequentemente, a raiz fundante dos 

conflitos no campo. Soma-se à luta dos camponeses pela terra, a luta dos 

povos quilombolas e indígenas pelo território. Desenha-se, assim, nessa região 

a essência dos conflitos como processo constitutivo da região, e, com ela a 

possibilidade de se construir uma teoria dos conflitos na geografia agrária. 

Esse processo gerador dos conflitos está em termos gerais, expressos no 

gráfico 03 a seguir:  
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Gráfico 03 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BRASIL - Ocorrências de Conflitos no Campo - 1985 a 2014

Brasil Amazônia Legal* PA/MA/TO Bico do Papagaio
Linear (Brasil) Linear (Amazônia Legal*) Linear (PA/MA/TO) Linear (Bico do Papagaio)

 
Fonte: Caderno de Conflitos no Campo 1985 a 2014 e Centro de Documentações Dom Tomás Balduíno, CPT Comissão Pastoral da Terra. 
Elaboração: Chaves, Patrícia Rocha 
*Os dados de Amazônia Legal incluem o total do estado do Maranhão. 

 



88 

 

Antes da análise do gráfico 03, é necessário estabelecer o marco 

conceitual referente aos dados propostos pelo Centro de Documentação Dom 

Tomás Balduíno da Comissão Pastoral da Terra - CPT. Nesta tese serão 

adotadas como base as concepções exposta pela CPT com os ajustes teóricos 

assumidos na construção da tese que serão colocados entre colchetes ([.]). 

Assim, será mantida a base proposta pela CPT com as alterações conceituais 

julgadas pertinentes pelo orientador e autora desta tese. 

O primeiro e principal conceito é o de conflitos, que será concebido 

como: 

"Conflitos são as ações de resistência e enfrentamento que 
acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito rural, 

envolvendo a luta pela terra [e território], água, direitos e 

pelos meios de trabalho ou produção. Estes conflitos 

acontecem entre [sociedades diferentes,] classes sociais, 

entre os [sujeitos sociais em luta] ou por causa da 

ausência ou má gestão de políticas públicas." (CPT, 2015, 
p.13) (sem correspondência integral com o original) 

 

Os dados registrados pela CPT "são catalogados por situações de disputas em 

conflitos por terra, conflitos pela água, conflitos trabalhistas, conflitos em tempos de seca, 

conflitos em áreas de garimpo, e em anos anteriores foram registrados conflitos sindicais." 

(CPT, 2015, p.13)  

Os conflitos por terra ocupam posição de destaque entre os dados 

catalogados e são concebidos como: 

"Conflitos por Terra são ações de resistência e enfrentamento 
pela posse, uso e propriedade da terra e pelo acesso aos 
recursos naturais, tais como: seringais, babaçuais ou 
castanhais, dentre outros (que garantam o direito ao extra-

tivismo), quando envolvem [camponeses posseiros 
também denominados de ocupantes; camponeses 
proprietários incluindo os camponeses assentados e 
pequenos camponeses, camponeses rentistas ou 
parceiros; camponeses sem terra; camponeses 
geraizeiros, camponeses ribeirinhos e ou 
pescadores; camponeses seringueiros, camponeses 
castanheiros, camponeses de fundo de pasto, 
camponesas quebradeiras de coco babaçu, 
camponeses faxinalenses, e, os quilombolas e os 
povos indígenas, etc.]" (CPT, 2015, p.13) (sem 

correspondência integral com o original) 
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Como é possível verificar não se adota nesta tese a concepção 

assumida pela CPT de comunidade tradicionais, em decorrência de sua 

formulação nos termos das ações ideológicas do neoliberalismo, em eliminar 

as diferenças reais e teóricas entre os diferentes campesinatos e as 

sociedades indígenas e quilombolas. Porém, mantém-se concordância, com 

aqueles/as que utilizam esta noção como instrumento de luta teórica e política 

em decorrência de sua presença na Resolução 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT. 

As ocupações e retomadas, e, os acampamentos fazem parte na 

classificação da CPT, como conflitos por terra. Dessa forma, ocupações e 

retomadas são:  

"Ocupações são ações coletivas das famílias [em geral de 
camponeses] sem-terra, que por meio da entrada em 

imóveis rurais, reivindicam terras que não cumprem a função 

social. [Retomadas] são ações coletivas de indígenas e 

quilombolas que reconquistam seus territórios, diante da 

demora do Estado no processo de demarcação das áreas que 

lhe são asseguradas por direito [constitucional]. (CPT, 2015, 

p.13) (sem correspondência integral com o original) 

 

Por sua vez, os acampamentos são: 

"Acampamentos são espaços de luta e formação, fruto de 
ações coletivas, localizados no campo ou na cidade, onde as 

famílias [em geral de camponeses sem terras] 
organizadas reivindicam assentamentos. Em nossa pesquisa 
registra-se somente o ato de acampar." (CPT, 2015, p.13) (sem 
correspondência integral com o original) 

 

Assim, além dos conflitos por terra, ocupações e retomadas formam o 

corpus teórico dos levantamentos de dados da CPT os conflitos trabalhistas, 

trabalho escravo, superexploração, conflitos pela água, conflitos em tempos de 

seca, conflitos em área de garimpo e conflitos sindicais. O aporte teórico destes 

conceitos está assim construído pela CPT e alterado pelo orientador e autora 

desta tese: 
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"Conflitos Trabalhistas compreendem os casos em que a 

relação trabalho X capital indicam a existência de trabalho 

escravo, superexploração.  

Na compreensão do que é Trabalho Escravo, a CPT segue o 

definido pelo artigo 149, do Código Penal Brasileiro, atualizado 

pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003, que o caracteriza por 

submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 

ou por sujeitá-lo a condições degradantes de trabalho, ou 

quando se restringe, por qualquer meio, sua locomoção em 

razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, ou 

quando se cerceia o uso de qualquer meio de transporte por 

parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho 

ou quando se mantém vigilância ostensiva no local de trabalho 

ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.  
As situações de Superexploração acontecem na esfera 
salarial e dizem respeito às ocorrências em que as horas de 
trabalho não pagas, excedem a taxa normal de exploração do 
trabalho. Geralmente estes casos estão ligados a precárias 
condições de trabalho e moradia. 

Conflitos pela Água são ações de resistência, em geral 

coletivas, que visam garantir o uso e a preservação das águas; 

contra a apropriação privada dos recursos hídricos, contra a 

cobrança do uso da água no campo, e de luta contra a 

construção de barragens e açudes. Este último envolve os 

[camponeses, trabalhadores assalariados, povos 
indígenas ou quilombolas que foram] atingidos por [obras 
públicas ou privadas, como por exemplo, barragens, 
rodovias ferrovias etc, que lutam pelo direito as suas 
terras e/ou seus territórios,] do qual são expropriados. 

Conflitos em Tempos de Seca são ações coletivas que 

acontecem em áreas de estiagem prolongada e reivindicam 

condições básicas de sobrevivência e ou políticas de 

convivência com o Semiárido. 

Conflitos em Áreas de Garimpo são ações de enfrentamento 

entre garimpeiros, empresas e o Estado.  
Conflitos Sindicais são ações de enfrentamento que buscam 
garantir o acompanhamento e a solidariedade do sindicato aos 
trabalhadores, contra as intervenções, as pressões de grupos 
externos, ameaças e perseguições aos dirigentes e filiados." 
(CPT, 2015, p.13 e 14) (sem correspondência integral com o 
original) 

 

Por fim, entre os conceitos presentes no levantamento de dados da CPT 

utilizados nesta tese estão os conceitos de manifestações e de violência. Eles 

também foram parcialmente alterados pelo orientador e autora desta tese: 

"Além disso, são registradas as manifestações de luta e as 

diversas formas de violência praticadas contra [os 
camponeses e camponesas, trabalhadores e 
trabalhadoras assalariados, povos indígenas e 
quilombolas, tais como:] assassinatos, tentativas de 

assassinato, ameaças de morte, prisões e outras. 
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Por Violência entende-se o constrangimento e/ou a destruição 

física ou moral exercidos sobre [os camponeses e 
camponesas, trabalhadores e trabalhadoras, indígenas e 
quilombolas,] e seus aliados. Esta violência está relacionada 
aos diferentes tipos de conflitos registrados e às manifestações 
dos movimentos sociais do campo." (CPT, 2015, p.14) (sem 
correspondência integral com o original) 

 

Esse conjunto de conceitos sobre conflitos e violência forma o corpus 

teórico que será utilizado na interpretação dos dados sobre conflitos no campo 

levantados pela CPT, evidentemente, articulados com as transformações 

ocorridas na estrutura agrária nacional. Inicialmente apresentamos os dados 

gerais destes conflitos entre 1985 e 2014. 

De um modo geral, os conflitos no campo no Brasil neste período 

histórico apresentam tendências dominantes crescentes. Em 1985, foram 712 

conflitos totais no Brasil, dos quais 252 ocorreram na Amazônia Legal, ou seja, 

mais de um terço, ou o equivalente a 35,4% dos conflitos no campo no Brasil. 

Enquanto isso, a região do Bico do Papagaio foram 73 conflitos o que 

equivaleu a 10,6% dos conflitos do país, 30% dos conflitos da Amazônia Legal 

e 45,1% do total dos conflitos do Pará, Maranhão e Tocantins. 

Cabe destacar que este ano de 1985 foi o ano do início do processo de 

redemocratização do país depois de 20 anos de ditadura civil militar. E, o 

primeiro ano do I Plano Nacional de Reforma Agrária no governo Sarney, o 

segundo ano da formação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MTST 

(sigla que depois foi mudada para MST), a primeira fundação da União 

Democrática Ruralista - UDR liderada pelo deputado federal por Goiás Ronaldo 

Caiado e, a aprovação da Constituição de 1988. O número elevado de conflitos 

até 1988 refere-se aos enfrentamentos entre ruralistas e os camponeses 

posseiros e sem-terra. 

No gráfico 03 pode ser constatado também, que enquanto em termos do 

Brasil em geral até o ano de 1988 a tendência apresentou uma leve queda, na 

região do Bico do Papagaio o aumento dos conflitos foi significativo. No Brasil o 

número foi de 680 conflitos, na Amazônia Legal 262 e, nos estados do Pará, 

Maranhão e Tocantins 142 conflitos. Já a região do Bico do Papagaio que 
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havia também apresentado queda para 58 conflitos nos anos de 1986 e 1987, 

conheceu 92 conflitos no campo em 1988, 106 conflitos em 1989, e 125 em 

1990. O dado de 1988 da região do Bico do Papagaio representou 13,5% do 

total do Brasil, 35,1% da Amazônia Legal e 64,8% dos três Estados: Pará, 

Maranhão e Tocantins. Quanto ao ano de 1990 que trouxe o número mais 

elevado de conflitos neste início da série histórica da CPT na região do Bico do 

Papagaio, ela representou 27,9% do total do Brasil, 65,4% da Amazônia Legal 

e 91,9% dos três Estados: Pará, Maranhão e Tocantins. 

Assim, a região do Bico do Papagaio continuou sua formação e 

consolidação iniciada no período da ditadura, em decorrência do processo de 

luta pela terra dos camponeses e pelos territórios dos quilombolas e indígenas 

como já indicado nesta tese. 

No início dos anos 90 ocorreu uma leve queda, que acompanhou o ritmo 

de todo Brasil, isso ocorreu em 1992 durante o governo Collor/Itamar. Depois a 

tendência foi de elevação do número de conflitos que nesse período teve seu 

maior pico em 1996, e, apesar da queda um tanto significativa em 1997, nos 

anos seguintes esses conflitos voltaram ao aumentar. Isto ocorreu nas duas 

gestões do governo FHC, quando aconteceu no país os massacres de 

Corumbiara em Rondônia e o de Eldorado dos Carajá no estado do Pará e 

região do Bico do Papagaio. Neste período no ano de 1996 na região do Bico 

do Papagaio ocorreram 183 conflitos, representando 24,4% do total do Brasil, 

71,5% da Amazônia Legal e 85,1% dos estados do Pará, Maranhão e 

Tocantins. Depois, no final dos anos 1900 e início de 2000 ocorreu queda do 

número de conflitos em decorrência das políticas do governo FHC que baixou a 

Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, criminalizando os 

movimentos sociais e as pessoas que ocupassem terras.  

Nos anos que se seguiram houve o aumento gradativo dos conflitos em 

nível de Brasil, particularmente entre 2003 e 2007 no primeiro mandato do 

governo Lula e do II Plano Nacional de Reforma Agrária. Na verdade 2005 

representa o ano em que houve mais ocorrências de conflitos desde que se 

começou a publicar os dados. A partir daí uma queda em 2010, com aumento 
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nos dois anos seguintes, 2011 e 2012 e nos anos seguintes, 2013 uma 

pequena queda e novo aumento em 2014, em nível de Brasil. 

Em relação a Bico do Papagaio os anos que mais apresentaram 

conflitos foram 2003, 2005 e 2007. A diferença do número de ocorrências 

nesses anos foi mínima: 399 conflitos em 2003, 412 em 2005 e 406 em 2007. 

Dessa forma, a representatividade da região do Bico do Papagaio passou a ser 

a seguinte. No Brasil, no ano de 2003 foram 1.690 conflitos; Amazônia Legal 

895; Pará, Maranhão e Tocantins 522. Ou seja, a região do Bico do Papagaio 

em relação a essas escalas representou 23,6%, 44,6% e 76,4%, 

respectivamente.  

Para 2005, como já dito anteriormente, o maior número de todos os anos 

no Brasil apresentou 1881 conflitos, Amazônia Legal 706, nos Estados Pará, 

Maranhão e Tocantins 596 e na região do Bico do Papagaio foram 412 

ocorrências de conflitos. Esse número representou 21,9% dos conflitos no 

Brasil, na Amazônia Legal 42,7%, e 69,1% dos Estados do Pará, Maranhão e 

Tocantins.  

Apesar de nesse ano, o número de conflitos ter maior representatividade 

em termos dos três Estados, foi em 2007 que se destacou mais com relação ao 

Brasil e Amazônia, respectivamente representou 26,4% e 56,5%. Ao passo que 

nas duas áreas, Brasil e Amazônia ocorreram 1.536 e 759 conflitos no campo, 

enquanto que na região do Bico do Papagaio ocorreram 406 conflitos. Portanto, 

representou consecutivamente mais que um quarto dos conflitos de todo Brasil 

e mais da metade dos conflitos de toda Amazônia. 

Enquanto isso, no ano de 2014 o gráfico demonstra que no Brasil o 

número de ocorrências de conflitos voltou aumentar e nas áreas, Amazônia 

Legal, Pará-Maranhão-Tocantins e região do Bico do Papagaio, há certo 

decréscimo. No Bico do Papagaio esse decréscimo é bem menos acentuado. 

Ainda, em 2014 o Brasil conheceu 3,5 conflitos por dia, a Amazônia Legal 1,5 

por dia, os estados do Pará, Maranhão e Tocantins um conflito a cada 1,3 dias 

e a região do Bico do Papagaio um conflito a cada 2,6 dias. 
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Nem mesmo esse decréscimo, retirou da região do Bico do Papagaio o 

título de maior região de conflitos do Brasil, como tem mostrado os dados de 

conflitos no campo. Uma vez que, durante esses vinte e nove anos de registros 

somam-se ao todo no Brasil 29.716 conflitos, desses conflitos, 12.823 

ocorreram na Amazônia Legal; 8.600 nos Estados do Pará-Maranhão-

Tocantins e 5.433 conflitos na região do Bico do Papagaio. Em termos de 

percentuais esses 5.433 conflitos representaram 18,3% dos conflitos no Brasil, 

42,4% na Amazônia Legal e 63,2%, dos Estados Pará-Maranhão-Tocantins. 

Enfim, estamos diante da maior região de concentração dos conflitos no Brasil. 

São, portanto, os conflitos no campo e a violência a marca dos processos que 

a constituíram.Assim, faz-se mister colocar em discussão as políticas de 

governo que serviram para fundamentar a eclosão das lutas no campo 

brasileiro. É evidente, como já salientado anteriormente que o período da 

ditadura foi para as lutas sociais como um rolo compressor para a luta 

camponesa especificamente. Todavia, o período da Nova República não 

construiu dinâmicas muito diferenciadas daquelas. 

 

3.1  O Governo Sarney e a Nova República 

 

A Nova República que começou no ano de 1985, herdou a problemática 

agrária advinda do Governo Militar. Herdou também o dever de construir o I 

Plano Nacional de Reforma Agrária. Ainda que fosse baseado no Estatuto da 

Terra de 1964, trouxe consigo as características da nova aliança de classes 

construída pelo governo do país, “o artigo (artigo 2°, § 29, do Decreto n9 

91.766) onde está expresso que se evitará, sempre que possível, a 

desapropriação de latifúndios foi a expressão daquele momento. Outro ponto, 

foram os imóveis que tivessem grande presença de arrendatários e/ou 

parceiros, teve as disposições legais respeitadas.” (Oliveira, 2007, p.124)  

Decisão construída no MIRAD, o novo ministério criado pelo então 

presidente José Sarney, substituto do Ministério Extraordinário de Assuntos 

fundiários - MEAF, o Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova República, 



95 

 

deveria ser apresentado a sociedade brasileira em trinta dias a partir do mês de 

maio, quando ocorreu o IV Congresso dos Trabalhadores Rurais, o que não 

ocorreu, pois, a redação final só foi apresentada a sociedade no mês de 

outubro do corrente ano, isso por conta das pressões dos grandes proprietários 

ruralistas.  

Segundo o Caderno de Conflitos no Campo de 1985, as sugestões dos 

proprietários, acolhidas e sistematizadas pelo Conselho de Segurança Nacional 

na rodada de sugestão para a construção do PNRA, tiveram o poder de 

modificar seriamente o texto no sentido de aprovar tudo o que preservasse em 

suas propriedades a vocação empresarial e de concentração da terra.  

“O nosso presidente e vice, eram gente de confiança”. Cadernos de 

Conflitos no Campo (1985, p.14). Desse modo, empresários e latifundiários 

ligados a Aliança Democrática, a frente política (bloco) que estava no poder, 

controlada por políticos conservadores, permitiu que essas classes 

continuassem estabelecendo seus negócios, exigindo incentivos fiscais, 

isenção de imposto, empréstimos subsidiados e preços altos para seus 

produtos. 

Enfim, o PNRA apresentou como meta para assentamentos de famílias 

em todo país o número de 1.400.000 famílias em uma área de 43.090.000 

hectares. Na região Norte seriam assentadas 140.000 famílias em 10.080.000 

ha. Promoveu-se o embate entre União Democrática Ruralista, a famosíssima 

UDR - que até hoje é cabeça de chave nas decisões junto ao governo sobre 

assuntos da questão agrária envolvendo o governo e os camponeses 

posseiros. 

O governo sofreu forte pressão para que não colocasse em prática o 

PNRA, e os líderes políticos dos Ministros do MIRAD foram caindo um a um, à 

medida que assumiam a responsabilidade colada pelo cargo.  

“Nelson Ribeiro, o primeiro ministro do MIRAD não resistiu a 
pressão e deixou o governo. Os números referentes ao 
primeiro ano do Plano (85/86) traziam já, o fracasso da reforma 
agrária da "Nova República” de José Sarney. Havia sido 
atingido apenas 5% das metas das famílias assentadas e da 
área desapropriada. Depois, no segundo ano (86/87) o ritmo 
continuou lento. Mais um ministro caiu (Dante de Oliveira, que 
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substituíra Nelson Ribeiro) um segundo, Marcos Freire morrera 
estranhamente, em "acidente de avião próximo ao aeroporto de 
Carajás - Pará”, juntamente com presidente do INCRA José 
Eduardo Raduam. O aeroporto de Carajás está situado na 
região onde se concentra o maior número de assassinatos no 
campo brasileiro: o sudeste do Pará." (OLIVEIRA, 2007, pág. 
126) 

 

Tal situação foi o estopim para que o Movimento de Trabalhadores 

Rurais Sem Terra organizasse, segundo dados da CPT- Comissão Pastoral da 

Terra, 42 acampamentos espalhados por onze Estados do Brasil, aglomerando 

11.655 famílias, ou seja, a escolha política do governo em não colocar em 

prática o I PNRA, repercutiu no adensamento dos conflitos no Campo até final 

de toda essa década. 

Naquele período, na região do Bico do Papagaio, o MST já havia 

chegado ao estado do Maranhão e ao de Goiás, porém os posseiros ainda não 

contavam com sua capacidade organizativa e sua ação se fazia através de 

plantio de suas roças coletivas. Nesse momento, começou a ser cerceada na 

porção maranhense da região, a possibilidade de plantios dessas roças, 

passando a ser obstruídas pelos grileiros e também pela intervenção 

negligente e violenta do Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins - 

GETAT, ou seja, as terras cuja promessa de titulação expressada 

anteriormente continuaram expostas a prática da grilagem.  

A UDR passou a operar na região do Bico do Papagaio e, conforme 

Regina Sader (1986) diagnosticou em sua pesquisa, as lutas camponesas na 

região também passaram por uma espécie de transição tanto das formas de 

luta quanto dos sujeitos sociais envolvidos. Antes o conflito se dava entre 

camponeses posseiros e grileiros/latifundiários apoiados por instituições do 

Estado. A UDR passou a fazer frente, a buscar construir capacidade 

organizativa frente aos camponeses particularmente, posseiros: 

"Agora, reunidos num grupo com ramificações 
poderosas em vários estados da federação, tendo 
como porta vozes não só os políticos, mas também os 
ministros de Estado, e contando com apoio de vários 
organismos oficiais, a luta ficou mais desigual. A 
violência explode em 1986, com uma onda de 
assassinatos por encomenda." (SADER, 1986, p. 230) 
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Organizados por camponeses que mantinham suas roças coletivas 

como forma de resistência no oeste e sul maranhense, esses povoados 

começaram a desaparecer, pois a impossibilidade do plantio das roças arrastou 

os camponeses maranhenses para mais uma etapa no processo de migração 

em que vivem continuamente rumo a oeste e sul do Pará.  

O enfrentamento dos camponeses apoiados pelos sindicatos foi 

efervescente, Sader (1986) comentou sobre a prisão de uma liderança sindical 

do município de São Sebastião do Tocantins, onde quando criticado pelo filho 

por ter sido preso o senhor Ângelo, respondeu da seguinte forma: “Fui preso 

para você poder ser livre...” Fica claro que não é coincidência que nos dias 

atuais 38% da área do município é constituída por assentamentos de reforma 

agrária, segundo os dados do INCRA sobre os novos assentamentos. 

Observando o Caderno de Conflitos no Campo de 1985, por exemplo, 

quando a CPT, no início do texto tratou sobre os conflitos e a violência no 

campo brasileiro, os três Estados de recorte da pesquisa aparecem como os 

mais conflituosos – Maranhão, Pará, seguido pelo Goiás a qual naquele 

período fazia parte a porção que hoje é o Estado Tocantins.  

No município de Xinguara-PA por exemplo, foram registrados 25 

assassinatos em sua maioria camponeses posseiros, dentre eles uma mulher e 

duas crianças assassinados na Fazenda Fortaleza, localizada também em 

Xinguara-PA. Foram dez assassinatos em Marabá–PA, cinco em Rio Maria-PA, 

seis em Conceição do Araguaia-PA e oito em São João do Araguaia-PA, 

confluência dos rios Tocantins e Araguaia e conhecida como um município que 

muito tem agregado camponeses extrativistas da castanha do Pará.  

Em 1986, Regina Sader registrou em sua tese a invasão da TOBASA, 

indústria extrativista que possui sede no município de Tocantinópolis-TO, se 

adentrou na área de confluência dos rios no lado Goiás e depois de várias 

tentativas de “limpeza da área” sob toda forma de violência para com os 

camponeses dali, perdeu a luta e foi obrigada a se retirar. Essas são algumas 

das situações vividas nesse período histórico pelos camponeses da região do 

Bico do Papagaio. O gráfico 04 a seguir mostra a distribuição dos conflitos 

nesse período. 
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A primeira questão que se pode observar é a tendência ao aumento de 

conflitos nesse período do Governo de José Sarney. No primeiro ano foram 73 

ocorrências registradas, nos dois anos seguinte 58 ocorrências em cada ano, 

em 1988, período da votação da Contituição, foram 92 conflitos, um aumento 

considerável comparado com os demais anos. No seu ultimo ano foram 

registradas 106 ocorrências. Isto somado, gerou um total de 308 conflitos que 

significam 11,5% do total de ocorrências do Brasil que somou 3.378 conflitos 

28,6% , já do total da Amazônia Legal, que somou 1.351 conflitos e 49,1% dos 

três Estados, Pará, Maranhão e Tocantins, que juntos somaram 788 conflitos. 

Gráfico 04 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1985-1989) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos no Campo, (1985-21989); 

Centro de Documentações Dom Tomás Balduíno; CPT-Comissão Pastoral da Terra 
Org. Chaves, R. Patrícia 

 
 

Vejamos no mapa 01 a seguir, a distribuição dos conflitos no campo 

durante o período do Governo Sarney (1985/1989). Em 1986, os conflitos 

começaram a se estender pelos municípios de Açailândia, Porto Franco e 

Imperatriz, onde ocorreram quatro assassinatos, dentre eles, o do líder 

camponês Claudimar e do Padre Josimo Tavares da CPT. Em 1987, enquanto 

municípios como Arapoema-TO permanecem em conflitos, outros surgem e/ou 

aumentam as ocorrências. Foi o caso de Amarante do Maranhão-MA, e, São 

Félix do Xingu-PA que sofreu um aumento significativo como pode ser 

observado no mapa 01. Outro município que também se destacou foi Santana 

do Araguaia-PA. 
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Em 1987 São João do Araguaia-PA apresentou número considerável de 

ocorrências, cerca de onze conflitos, que em número perdeu somente para 

Conceição do Araguaia-PA e Xinguara-PA com respectivamente, vinte e sete e 

vinte e dois conflitos. Marabá-PA também se destacou com oito conflitos.  
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MAPA 04 
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Em 1988 e 1989 observou-se o aumento de conflitos nas divisas 

Tocantins e Maranhão, e, através do mapa geral do Mapa 01, podemos 

verificar o espraiamento desses conflitos por toda região do Bico do Papagaio.  

É evidente que esse número crescente de conflitos foi resultado das 

condições políticas em que o país vinha atravessando, tanto do ponto de vista 

nacional, quanto regional, e, de um PNRA que não conseguira atingir 

minimamente as metas, ainda que insuficientes para solucionar a problemática 

da questão agrária.  

Nesse período, a Amazônia Legal foi quem mais concentrou o número 

de assentamentos de reforma agrária. Segundo Feliciano (2003, p.48), foram 

144 assentamentos com 36.782 famílias assentadas em uma área total de 

2.655.951 hectares; no Nordeste 156 assentamentos para 14.982 famílias e 

55.775 hectares; e no Centro-Sudeste 93 assentamentos e 10.417 famílias 

assentadas em uma área de 34.673 hectares e Sul 155 assentamentos para 

7.595 famílias. Isso quer dizer que na Amazônia Legal apesar do número de 

assentamentos serem menor que outras regiões, ela possuiu um maior número 

de área destinada a assentamentos de reforma agrária porque a região 

apresenta os maiores módulos fiscais do país (100 hectares). O autor ainda 

explica a grande concentração desses assentamentos na região do Bico do 

Papagaio: 

"A distribuição ficou dispersa. Somente na região do 
Bico do Papagaio (entre os Estados do Pará, 
Maranhão e Tocantins) é que apresenta uma 
concentração de assentamentos. Isso pode ser 
explicado pelo fato de ser uma região com altos 
números de conflitos de terra e registro de 
assassinato no campo, forçando o Estado a realizar 
uma política concentrada de assentamentos rurais." 
(FELICIANO, 2003, p. 48) 

 

O autor mostra também que isso resulta do fato de que no Brasil, no 

período da “Nova República”, a política de “Reforma Agrária se baseava 

somente em regularizar e colonizar as áreas de “fronteiras”". 

“[...] os ruralistas conseguiram incluir na Constituição o 
caráter insuscetível de desapropriação da propriedade 
produtiva e transferiram para a legislação 
complementar a fixação das normas para o 
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cumprimento dos requisitos relativos a sua função 
social da terra. Com a vitória da política fundiária dos 
latifundiários, o governo Sarney “sepultou” o I PNRA. 
Primeiro, através da Medida Provisória nº 29, de 15 / 01 
/ 1989, extinguiu o cargo de ministro de Estado da 
Reforma Agrária e do Desenvolvimento Agrário, e 
transferiu as atribuições do MIRAD para o Ministério da 
Agricultura. E, em segundo lugar, dois meses depois, 
pela Lei nº 7.739, de 20 / 03 / 1989, extinguiu também 
o MIRAD e recriou o INCRA, através do Decreto nº 
97.886, de 26 / 06 / 1989, vinculado ao Ministério da 
Agricultura. A reforma agrária da "Nova República” 
terminava institucionalmente da mesma forma como os 
governos militares a tinham tratado, no âmbito do 
Ministério da Agricultura." (OLIVEIRA, 2007, p. 129) 

 

Para o I Plano Nacional de Reforma Agrária que reluzia como a aurora 

para os camponeses do Brasil, depois de mais de vinte anos vivendo a 

violência da ditadura militar, vale bem utilizar a frase da CPT em seu texto do 

Caderno de Conflitos no Campo de 1986: “Reforma Agrária ou Chacina?” 

Também o poeta Pedro Tierra manifestou-se no jornal oficina de comunicação 

em 1988, arquivo do Centro de Documentações dom Tomás Balduíno: 

"Vestido pela armadura da “propriedade produtiva”, o latifúndio foi 
posto acima da constituição. O resultado da votação de 10 de maio 
de 1988 desobriga a grande propriedade fundiária de cumprir a 
função social.  Ela é insuscetível de desapropriação para fins de 
reforma agrária em qualquer circunstância. Tal resultado, que legaliza 
o privilégio de casta dos latifundiários ao mesmo tempo em que nega 
o direito de cidadania dos trabalhadores rurais, foi obtido por meios 
escusos, manobras regimentais, falsificação de assinaturas com 
conivência do presidente da mesa, Deputado Ulysses Guimarães. 
[...]" Pedro Tierra, (1988, p.01) 

 

Tenho em mim que nesse texto de três páginas a frase que traduziria os 

próximos anos de gestação da reforma agrária brasileira e as possibilidades 

políticas apresentadas pelos próximos governos de transformação nesse 

quadro seria: “Com essa constituição ou sem ela. Porque acima do direito à 

propriedade está a lei da sobrevivência. A luta faz a lei.” 

No final dessa década, o cerco vinha se fechando para os camponeses 

da região do Bico do Papagaio. No Brasil, assim como no Estado do Maranhão 

a supremacia de José Sarney, e também a atuação de Jader Barbalho no 

governador do Pará de 1983 a 1986, onde nesses anos suas políticas 

resultaram em 211 mortes de camponeses no campo. 
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No interior da UDR, no Estado de Goiás também era gestada a 

campanha de Ronaldo Caiado para presidência da república. Era forte a 

reação política dos latifundiários que mostrava que os próximos anos seriam de 

grandes enfrentamentos para com a classe dos camponeses e outras 

sociedades que ousassem por qualquer motivo atrapalhar seus projetos 

econômicos. 

 

3.2 O Governo Collor/Itamar: “O Brasil Novo” 

 

Findo o período populista do Governo de José Sarney, o então 

presidente Fernando Collor de Melo deu início ao projeto neoliberal-

conservador que se chamou "Brasil Novo". Com exceção dos que já possuíam 

ciência dos arranjos das políticas liberais e neoliberais, de início a empolgação 

da sociedade brasileira era contundente, afinal, era o primeiro presidente eleito 

pelo voto direto. 

Contudo, a entrega do Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária a 

um grande latifundiário pecuarista Antônio Cabreira, dava o tom das políticas 

públicas destinadas ao campo brasileiro. Em 1990 o INCRA não registrou se 

quer uma desapropriação e se no período da ditadura a questão agrária era 

questão militar, nos anos de “democracia” ela vinha se transformando em caso 

de polícia. Oliveira (2007) esclareceu o resultado dessa escolha para a reforma 

agrária: 

“A composição de seu ministério revelou, desde o começo, que as 
metas estabelecidas em seu programa de governo também não 
seriam cumpridas: assentar 500 mil famílias entre 1990 e 1994. A 
proposta do governo Collor para a reforma agrária era apenas 35% 
do que propusera e não cumprira José Sarney.” (OLIVEIRA, 2007, p. 
130) 

 

Em 1992, trinta mil famílias haviam sido assentadas e esse era o quadro 

apresentado pelo então presidente junto à questão agrária brasileira. Para 

Oliveira (2007) e Feliciano (2003), a decisão política era nítida, continuava-se a 
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promover de forma insipiente a reforma agrária somente nas áreas de tensão e 

acirramento dos conflitos.  

Enquanto isso a CPT, na publicação do Caderno de Conflitos no Campo 

desse mesmo ano (1992) colocava-se como porta voz de um dos maiores 

problemas vividos pelas classes oprimidas do Brasil - a fome. Pelos 

acampamentos de reforma agrária a tragédia da fome se alastrava e muitos 

camponeses viam conjuntamente nos acampamentos não somente estratégias 

de luta para conquista da terra, como também o único meio de sobrevivência. 

Ainda que sem apresentar número exato a CPT, deixou a seguinte mensagem: 

"Morreram em 1992 muitas crianças nos acampamentos sem-terra 
espalhados pelo país, sempre de doenças que já não deveriam 
causar mortes. Em geral, as causas eram, segundo os camponeses, 
falta de alimentação adequada, ausência de condições de higiene, 
ausência de condições de higiene, por causa do frio e da chuva que 
as barracas não conseguem vencer. [...] Os acampados deixam claro 
em seu depoimento que a decisão de permanecer em acampamentos 
não é uma opção de vida. É a alternativa que lhes restou depois de 
serem expulsos das terras que ocuparam para viver, seu desejo é 
viver melhor, com mais dignidade num pedaço de chão, eles 
procuram um caminho para não continuarem entre os 66% de 
brasileiros que não comem o suficiente. [...] O Brasil mais parece um 
grande acampamento." (CADERNO DE CONFLITOS NO CAMPO, 
1992, p.12) 

 

Esse é o panorama político/econômico resultado da concentração da 

terra nas mãos da classe dos latifundiários e empresários rurais no período 

Collor de Melo. E a fome era então a consequência da violência no campo na 

guerra contra o latifúndio. Isso quer dizer que quando sobreviviam à violência 

do latifúndio poderiam não sobreviver à fome. 

Obviamente que esse problema nacional trouxe sua contrapartida nas 

várias partes do país e o quadro na região do Bico do Papagaio era alarmante, 

a violência continuava a aumentar e no ano anterior, ainda no período Collor a 

CPT, realizou em Belém-PA a XXIV Conferência Nacional dos Bispos, regional 

norte II e Amapá.  

Pôs em pauta a violência indiscriminada na região: o espancamento do 

padre Danilo Lagos em São Félix do Xingu-PA, no dia 28 de agosto; a prisão 

arbitrária da irmã Marta Rancheski, no dia 29 de agosto, também em São Félix 

do Xingu-PA, por ordem da promotora Maria de Nazaré dos Santos Viana; as 
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repetidas ameaças de morte aos padres de São Félix do Xingu-PA, Tucumã-

PA e Ourilândia do Norte-PA, nos dias 28, 29 e trinta de agosto; o clima de 

terror instalado na Fazenda Colorado de Acioli José Teixeira em São Félix do 

Xingu-PA; atentado contra o padre Ricardo Rezende em Rio Maria-PA no dia 

22 de agosto, quando se encontrava naquela cidade para depor contra a 

violência no sul do Pará; atentado contra o sindicalista Carlos Cabral Pereira 

em 4 de março e as constantes ameaças contra sindicalistas de Rio Maria-PA, 

especialmente após assassinato de Expedito de Souza no dia 02 de fevereiro; 

a prisão injusta e o espancamento de uma família inteira no dia 31 de agosto 

em Marabá-PA; as violências e torturas aplicadas aos posseiros nos dias 22 e 

23 de agosto em Parauapeba-PA e as ameaças de morte ao padre Donato 

Hartan; a expulsão de quatorze famílias em Alenquer-PA onde tiveram suas 

casas destruídas em 05 de julho; a insegurança dos negros remanescentes 

dos quilombos em Oriximiná-PA, ameaçados de perder suas terras por conta 

do Projeto Alto-Trombetas da Alcoa.  

A luta era constante e os anos seguintes não trouxeram boas novas ao 

camponeses da região Bico do Papagaio, pois, a escolha pelo neoliberalismo 

para além de mais uma etapa de inserção do Brasil no processo de 

mundialização do capital, significava o fortalecimento da classe burguesa e da 

classe dos latifundiários brasileiros na economia mundial. Isso também os 

fortalecia em seus projetos econômicos para a região. 

Em 1992 Collor diante da possibilidade de cassação, foi obrigado a 

renunciar e quem assumiu foi Itamar Franco, assim, a regularização fundiária 

ao invés de reforma agrária mais uma vez foi colocada em prática e ainda que, 

segundo Oliveira, (2007): 

"[...] foram aprovadas pelo Congresso Nacional a Lei n°8.629, de 25 / 
02 / 93, e a Lei Complementar n° 76, de 06/07 / 93, que passaram a 
estabelecer, respectivamente, a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária e sobre o procedimento 
contraditório especial, de rito sumário, para o processo de 
desapropriação de imóveis rurais, por interesse social, para fins de 
reforma agrária no Brasil." (OLIVEIRA, 2007, p. 130) 

 

Itamar ainda que tivesse construído dispositivos legais que pudessem 

beneficiar o processo de reforma agrária não assumiu a problemática como um 
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todo e durante o seu período de governo, implantou 70 projetos de 

assentamentos rurais, sendo que muitos foram considerados como 

regularização fundiária, ou a continuidade do processo vindo do período Collor. 

(FELICIANO, 2003) 

A Amazônia Legal foi a área em que mais se implantou assentamentos 

no período. Foram 11 assentamentos com 1.914 famílias, em uma área total de 

88.590 hectares. Ainda que a Amazônia fosse área prioritária para 

implementação dos assentamentos por conta do alto índice de conflitos, as 

ações desse governo se quer amenizou a violência que vinha acontecendo nos 

anos anteriores. 

Se no Governo Sarney (1985-1989) a Amazônia Legal concentrou 1.351 

conflitos dos 3.378 conflitos ocorridos no Brasil, a região do Bico do Papagaio 

desses 1.351 conflitos ficou com 431 deles. No governo seguinte de 

Collor/Itamar (1990-1994) os números aumentaram, foram 2.364 conflitos 

totais, 711 na Amazônia e desse número 584 na região do Bico do Papagaio, 

ou seja, 82,1% dos conflitos da Amazônia Legal ocorreram naquela região. O 

gráfico 05 a seguir mostra a distribuição dos conflitos nesses cinco anos de 

governo: 

Gráfico 05 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1990-1994) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo; (1990-1994) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R., Patrícia 
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Do primeiro para o segundo ano do Governo Collor o gráfico mostra uma 

pequena queda no número de conflitos que no ano seguinte passou a ser um 

pouco mais significativa do que no ano de 1992. Quando Itamar assumiu, no 

ano seguinte as ocorrências de conflitos do governo Itamar ultrapassaram o 

primeiro ano do governo Collor. Este ano que apresentou o maior número de 

conflitos de seu período no poder. Ainda que haja uma queda de 130 para 111 

conflitos não foi suficiente para modificar de forma contundente a curva de 

tendência que se apresenta com pequena tendência de queda no período, 

mesmo que todos os anos apresentassem mais de cem conflitos em média. 

O mapa 02 a seguir, contribui para identificar os municípios da região do 

Bico do Papagaio que mais concentraram conflitos nesse período. Como 

podemos observar praticamente todos os municípios que apareciam com 

ocorrências no governo Sarney persistem com ocorrências nesse novo período 

de governo, a exceção foi Porto Franco-MA. O municípios como Santa Maria 

das Barreiras-PA, Santana do Araguaia-PA, Conceição do Araguaia-PA, Rio 

Maria-PA, Curionópolis-PA foram os mais conflituosos. Itaguatins-PA com 13 

conflitos em todo período e Imperatriz com 15 engrossaram também, a lista dos 

municípios mais conflituosos da região. E assim se foram mais cinco anos de 

esperança. 

3.3 O Governo FHC  

O Governo de Fernando Henrique Cardoso cumpriu seus oito anos de 

mandato, também cumpriu o objetivo de suas políticas para reforma agrária, 

que seria mais catastrófico não fosse a ação dos movimentos socioterritoriais, 

impulsionando o governo a demonstrar resultados perante o contexto. 

Feliciano, (2003), discutiu a orientação do governo: 

O programa de Reforma Agrária continuava no mesmo 
direcionamento das políticas anteriores: solucionar os conflitos 
fundiários, crédito agrícola e assistência técnica. A novidade 
apareceu na defesa de uma política que não necessitasse de 
desapropriações de terras para se realizar uma Reforma Agrária. 
Como então realizar uma distribuição de terras sem passar pela 
desapropriação, se um dos propósitos principais é mudar a estrutura 
agrária. (FELICIANO, 2003, p. 53) 
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MAPA 05 
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No conjunto, estavam as propostas de implantação do Projeto Cédula da 

Terra, através do Banco da Terra também criado em seu governo. Segundo 

Oliveira (2001), FHC investiu nas seguintes medidas: 

Primeiro fez-se a securitização das dívidas dos ruralistas, depois se 

criou o ITR progressivo, mas até hoje nada se sabe sobre sua 

implantação. Posteriormente criou-se o Projeto Cédula da Terra e o 

Banco da Terra visando a implantar uma autêntica reforma agrária de 

mercado, como gostam de afirmar as lideranças dos movimentos 

sociais. Por fim, mais duas medidas coercitivas: a MP 2109, que 

proíbe a vistoria por dois anos em imóveis ocupados (155 imóveis 

estão nessa condição) e a Portaria MDA nº 62 de 27/3/2001, que 

exclui os assentados da Reforma Agrária devido “a atos de invasão 

ou esbulho de imóveis rurais”. A última medida foi a inscrição para 

assentamentos da Reforma Agrária pelo correio, veiculada com 

propaganda televisiva e impressa afirmando que a “porteira está 

aberta para a Reforma Agrária, é só entrar e inscrever-se”. 

(OLIVEIRA, 2001, p. 2002) 

 

Nesse período, os movimentos socioterritoriais no campo colocavam-se 

de forma combativa e a pressão para a realização da reforma agrária trouxe 

algumas vitórias. O MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra já 

bastante fortalecido e consolidado em algumas regiões do país, a partir de 

suas estratégias de luta, construiu um ambiente de cobranças que colocou 

diante do governo a responsabilidade para com as populações que vivem 

no/do campo brasileiro. 

Em contrapartida o governo FHC respondeu não apenas com medidas 

que desviavam o verdadeiro sentido da reforma agrária. Mas, também buscou 

construir estratégias similares as dos movimentos socioterritoriais, colocando 

uma falsa realidade diante da sociedade em geral e dos camponeses em 

específico. 

Assim, criou novos movimentos socioterritoriais que construíram 

uma agenda de ações que assimilava as estratégias de governo. Trouxe 

intelectuais para a construção de políticas públicas cujo objetivo era também 

partir para uma produção intelectual que desenvolvesse uma crítica aos 

movimentos socioterritoriais e seus intelectuais orgânicos. E por fim, a 

coalizão coma mídia que exerceu e exerce até hoje papel direto de 

criminalização dos movimentos socioterritoriais perante a sociedade 

brasileira.  
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A força policial manteve o seu papel, exterminar camponeses e 

qualquer um que se colocasse contra a cerca e o latifúndio. Daí os 

massacres entraram na rotina dos camponeses sem-terra. Primeiro foi o 

massacre de Corumbiara-RO em 1995, como explica Feliciano (2003) 

 
"[...] ocorreu em 15/07/1995, no município de Corumbiara, estado de 
Rondônia, quando 514 famílias de trabalhadores rurais sem-terra, ao 
ocupar uma área já declarada como improdutiva resistiram sair, 
após a ordem de despejo expedida pelo juiz Glodner Pauletto, do 
Fórum de Colorado d’Oeste/RO. Sorrateiramente as famílias foram 
atacadas de surpresa e violentamente por uma tática planejada 
pelos policiais, com indícios do auxílio de “funcionários” do 
fazendeiro ocorreu em 15/07/1995, no município de Corumbiara, 
estado de Rondônia, quando 514 famílias de trabalhadores rurais 
sem-terra, ao ocupar uma área já declarada como improdutiva 
resistiram sair, após a ordem de despejo expedida pelo juiz Glodner 
Pauletto, do Fórum de Colorado d’Oeste/RO. Sorrateiramente as 
famílias foram atacadas de surpresa e violentamente por uma tática 
planejada pelos policiais, com indícios do auxílio de “funcionários” do 
fazendeiro. No final desse trágico conflito, dez pessoas morreram, 
125 ficaram feridas, 9 desapareceram, 355 foram presas, 120 foram 
interrogadas e 74 indiciadas por desobediência e resistência." 
(FELICIANO, 2003, p. 54) 

 

Após ouvir depoimentos de 197 policiais militares e 203 sem-terra, o 

delegado Raimundo Mendes de Souza Filho encerrou o trabalho de conclusão 

inquérito afirmando que um grupo de dez líderes dos sem-terra são culpados 

de desacato a autoridade e resistência à prisão. Apesar do exame de balística 

ter identificado as armas utilizadas pelos policiais, o delegado argumentou que 

a culpabilidade dos policiais no caso foge a competência do inquérito presidido 

por ele. Sem poder apontar os policiais, o delegado se limitou a mandar uma 

cópia do laudo ao Tenente Coronel Balbi, encarregado da investigação. 

(Caderno de Conflitos no Campo, 1995) 

A certeza da impunidade era tanta que o ano seguinte, exato 17 de abril 

de 1996, ocorreu com camponeses sem-terra o Massacre de Eldorado dos 

Carajás, na região do Bico do Papagaio: 

"Naquele dia trágico, 155 soldados da polícia militar, armados de 
espingardas e metralhadoras, abriram fogo contra uma manifestação 
de trabalhadores ligados ao MST, que faziam parte do acampamento 
da Fazenda Macaxeira e deslocavam-se para Belém para exigir o 
cumprimento do acordo com o Incra e Governo do Estado, no qual 
estava prevista a desapropriação da Fazenda. O Massacre de 
Eldorado teve como resultado 19 mortos, 69 pessoas com sequelas 
permanentes, incapacitados para o trabalho da agricultura e órfãos. O 
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Estado não foi capaz de indenizar as famílias e nem garantir 
tratamento médico aos doentes, refletindo a situação de descaso 
para com as vítimas que nesses 10 anos provocou a morte de mais 
duas pessoas por insuficiência dos órgãos do corpo dado a 
ferimentos do massacre, totalizando em 21 o número de vítimas do 
Massacre de Eldorado do Carajás. (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2006). 

 

O Massacre de Eldorado dos Carajás se tornou símbolo internacional da 

luta camponesa e repercutiu por todo mundo Os camponeses sem terra após 

acamparem um ano na fazenda Macaxeira organizaram-se em caminhada de 

Curionópolis-PA a Belém-PA para pressionar a desapropriação da Fazenda 

Macaxeira. O fazendeiro que se dizia proprietário da fazenda, segundo Oliveira 

(2001), na verdade possuía uma autorização para explorar castanha, mas não 

o título de propriedade da terra.  

Foi por isso que o governo FHC ficou registrado na história das lutas dos 

movimentos socioterritoriais no Brasil, como o governo que mais efetuou 

massacres de camponeses após o período da ditadura militar. 

Consequentemente, nesse período o governo FHC foi obrigado a mostrar à 

sociedade, ações voltadas aos problemas da questão agrária. Essas ações 

estavam calcadas principalmente em uma política de subversão das 

estatísticas, pois como considerou Feliciano (2003), somou-se regularização 

fundiária, colonização, reassentamento de populações ribeirinhas, como sendo 

a realização de projetos de reforma agrária. 

Assim, o quadro 01 a seguir, mostra a distribuição dos assentamentos 

pelo país no governo FHC. Ele revelava que a Amazônia Legal continuava 

sendo a região aonde mais se concentrava os assentamentos de reforma 

agrária. Uma vez que do total de 3.847assentamentos para o país, destinou-se 

a essa região 1.283, a maioria deles no Pará 326, Maranhão 381, Mato Grosso 

248 e o Tocantins ficou com 148. A soma dos três estados onde se localiza a 

região do Bico do Papagaio ficou com mais do que a metade dos 

assentamentos da Amazônia Legal. 

Quanto ao número de famílias assentadas na Amazônia Legal foram 

226.117 enquanto que no Nordeste foram assentadas 90.681 famílias. No 

Estado no Pará e Maranhão ficaram com o maior número de famílias, 
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respectivamente, 68.899 e 51.67. Feliciano (2003) constata que esses 

assentamentos efetivamente se concentravam na região do Bico do Papagaio. 

Pois, além do massacre de Eldorado dos Carajás, as ocorrências de conflitos 

na região persistiram fortemente, especialmente com a chegada do MST nesse 

período implementando suas estratégias de luta e absorvendo para o 

movimento as várias frações do campesinato que por ali resistiam ao latifúndio. 

Tabela 01 
Brasil: Assentamentos de Reforma Agrária 

Governo Fernando Henrique Cardoso, (1995-2001) 

Região/UF Nº de famílias Nº de assentamentos 

Amazônia 226.117 1.283 
AC 8.021 41 
AM 2.944 13 

AP 6.527 23 
MA 51.675 381 
MT 48.774 248 

PA 68.899 326 
RO 17.580 77 
RR 8.707 26 

TO 12.990 148 

Nordeste 90.681  
AL 3.848 40 

BA 22.546 263 
CE 17.885 421 

PB 8.713 130 

PE 10.167 159 

PI 11.566 123 
RN 12.635 184 
SE 4.021 68 

Centro –Sudeste 44.451 625 

ES 2.043 27 

GO 12.948 176 
MG 10.520 186 
MS 9.935 74 
RJ 1.675 12 
SP 7.330 150 

Sul 18.200 551 
PR 10.143 183 

RS 5.137 118 
SC 2.920 250 

BRASIL 379.449 3.847 
Fonte: Feliciano (2002) 
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Assim, a tendência de ocorrências de conflitos na região do Bico do 

Papagaio, durante os oito anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso 

apresentaram-se de forma crescente como pode ser visto no gráfico 06: 

Gráfico 06 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1995-2002) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo(1995-2002) 

Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 
Org: Chaves, R. Patrícia 

 
 

Nesse gráfico, observa-se que entre os anos de 1995 e 2001 há grandes 

ocilações no número de ocorrências entre os anos, e, isso se deve por conta 

das politicas anteriormente destacadas e especialmente por conta da questão 

do cadastro rural das famílias. No governo FHC foi elaborado um cadastro rural 

de famílias, a chamada reforma agrária pelos correios, e a edição da Portaria 

MDA nº 62 de 27/3/2001 através da qual, a família ficava impedida de ser 

assentada caso fosse flagrada em processos de ocupação.  O ano de 1996 

apresenta o maior número de conflitos 183, com exeção de 2002, seu ultimo 

ano de mandato, foi exatamente o ano que ocorreu o massacre de Eldorado 

dos Carajás. Nesse ano, no Brasil ocorreram 750 conflitos, na Amazônia Legal 

foram 256. Desses 256 conflitos, 201 aconteceram nos estado do 

Pará,Maranhão eTocantins, onde 183 foram na região do Bico do Papagaio. 

Esse número de 183 ocorrências de conflitos representou em nível de Brasil 

24,4%, em relação à Amazônia Legal 71,5%, e aos três Estados 91%, ou seja, 

um ano onde a barbárie se elevou extremamente por essa região. 
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O ano seguinte, 1997, foi o ano de governo de FHC onde aconteceu 

menos ocorrências durante seu mandato e, mesmo com os números de 

ocorrências de 736 para o Brasil e 233 Amazônia e 141 Pará, Maranhão e 

Tocantins, o percentual em relação a Amazônia Legal e o três Estado ainda 

foram mais altos, pois, atingiram 25,3% para a Amazônia Legal e 41,8% para 

os três Estados.Apesar do percentual equivalente ao Brasil da região do Bico 

do Papagaio ser de 8%, é preciso lembrar que esse ano foi de grande violência 

na região. O massacre de Eldorado que além de mortes, produziu uma série de 

feridos que trouxeram várias consequências, que vão desde mutilações á 

problemas psicológicos que acompanham até hoje os camponeses agredidos. 

O mapa 03 a seguir, apresenta a distribuição dos conflitos pelos 

municípios da região do Bico do Papagaio, nesse período: O mapa geral que 

totaliza os oito anos do Governo FHC, mostra como nesse período vários 

municípios que ainda não apresentavam registro de ocorrências começaram a  

aparecer. Daí observarmos que já há conflitos por quase todos os muncípios 

que compoem a região do Bico do Papagaio. Os municípios de Senador José 

Porfírio-PA, Anapu-PA e Pacajá-PA aparecem na porção paraense da região 

do Bico do Papagaio e Nova Olinda-TO, na porção tocantinense aparece com 

uma grande concentração, também Araguanã-TO e Ananás-TO. No Maranhão, 

surgiram conflitos desde Itinga do Maranhão-MA, próximo a Imperatriz-MA à 

Carolina-MA que fica mais ao sul do estado do Maranhão. Consequentemente, 

a região do Bico do Papagaio, nesses oito anos de Governo FHC, o número de 

conflitos chegarem ao total de 1.055, nos três Estados 1.495, na Amazônia 

Legal 2.058 e no Brasil, 6.588. Assim o número de ocorrências de conflitos 

nesta região representou 70,6% em relação ao três Estados.  

Mesmo nesse contexto de ocilação durante todos esses anos de 

governo, seu ultimo ano, 2002, foi o de maior número de ocorrências, 266. 

Nesse ano eclodiram conflitos por todas as partes do país. Os ânimos se 

convergiram na sensação de esperança de que no próximo governo o apoio 

generalizado ao Partido dos Trabalhadores, trouxesse com o novo presidente a 

realização da tão sonhada reforma agrária. 
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MAPA 06 
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3.4  O Governo Lula e o Partido dos Trabalhadores 

 

No ano de 2003 assumiu o governo o presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, do Partido dos Trabalhadores. Desde antes de sua criação – meados da 

década de 70 - no conjunto de ações da CUT- Central Única dos 

Trabalhadores, central sindical que inspirou a  fundação do partido em 1980, 

tinha-se como uma de principais bandeiras deste partido a defesa dos direitos 

dos trabalhadores da cidade e do campo.  

A eleição de Lula, após oito anos de política neoliberal de FHC e suas 

concepções psdebistas, calcadas em privatizações de direitos públicos, 

restrições e impedimentos a efetivação dos direitos das “minorias”, colocando 

os poderes executivo, legislativo e especialmente judiciário trabalhando em 

favor da burguesia e dos grandes proprietários de terra. Esta vitória nas urnas, 

legitimava a força da união entre as classes oprimidas. 

Nessa perspectiva, a eleição da maior liderança política do PT construiu 

dentro dessas “minorias”, ou seja, dentro da classe dos trabalhadores e da 

classe camponesa um ambiente de esperança quanto ao futuro. Imaginava-se 

dentre essa fração da sociedade brasileira, dos movimentos sociais e alguns 

intelectuais que tomaram a luta teórica por defesa desses expropriados e 

despossuídos do Brasil, que era então chegada a realização da reforma agrária 

e que assim sendo, desde o início seria um dos principais assuntos de ação 

política da agenda do então presidente e de seu partido. 

Entretanto, como afirmou Oliveira (2007), “[...] Muitas foram as 

composições e concessões para que fosse garantida a tal da 

“governabilidade”.” No ano de 2010, o intelectual e político Plínio de Arruda 

Sampaio, em disputa pelo governo, fez a seguinte afirmação sobre as atitudes 

de Luís Inácio, “- O Lula montou no cavalo e entregou as rédias a outros”. 

O Presidente dos trabalhadores ao invés de assumir a problemática da 

questão agrária brasileira, rendeu-se à nova dinâmica do capitalismo mundial e 

suas modificações na agricultura. A agricultura capitalista foi escolhida como 

prioritária nos planos de ação do governo. Isto ficou claro quando na 
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construção do II PNRA as metas de assentamentos cairam pela metade e a 

equipe de início organizada para construir o plano foi golpeada juntamente com 

suas metas, sendo substituida por outra equipe que mantivesse o diálogo com 

a real necessidade do governos e suas alianças. 

A luta teórica avolumou-se, e o modo capitalista de pensar tornou-se 

responsável pela construção das novas bases conceituais que foram os 

pressupostos necessários para explicar a realidade que tomava a economia 

munidal na fração brasileira do território capitalista.  

Entre o conjunto dos conceitos estavam o agronegócio, versão do 

“agribusiness”, e a agricultura familiar que substituiu o conceito de agricultura 

camponesa. Quer dizer, urgia a necessidade de organizar os arranjos 

produtivos locais, de sistematizar as cadeias produtivas, afim de alcançar o 

mercado de commodities. Isto se explicava na reflexão de Oliveira (2010). 

Como se viu, no período do governo FHC a mídia foi a principal 

responsável pela difusão ideológica do grande pontencial do Brasil na 

produção de soja e seu papel de salvador do país. Perante a economia 

mundial, os sojeiros eram enfim, os redentores da nação. Também coube a ela 

através da criminalização dos movimentos sociais, negar a importância da 

agricultura camponesa para a economia nacional e assim sendo, para a 

soberania alimentar. Mascarava-se a importância de outros tipos de grãos no 

mercado mundial. Oliveira, (2010) 

"Ao contrário, entre os grãos mais importantes do mercado mundial 
estão os principais alimentos da humanidade: arroz, milho e trigo. A 
produção destes individualmente supera a casa dos 600 milhões de 
toneladas cada, enquanto que a soja produz apenas 200 milhões de 
toneladas, ficando em quarto lugar. Entretanto, quem vê como a 
mídia tem tratando a produção de soja, parece que ela é a principal 
cultura do mundo. É importante frisar que esta posição tem o objetivo 
de mostrar igualmente a importância das grandes empresas do 
agronegócio. Assim, idolatram as empresas multinacionais e 
nacionais dos grãos e de outros setores, tais como: ADM, Cargill, 
Bunge, Louis Dreyfus, Amaggi, Caramuru, Cutrale, Citrosuco, 
Votorantin, Nestlé, Danone, Aracruz, Friboi, Bertin, etc." (OLIVEIRA, 
2010, p. 148) 

 

Nesse sentido, constatava-se que a mídia tinha sido o canal de 

reprodução das idéias neoliberais no governo FHC. Enquanto que, no Governo 
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de Luís Inácio os intelectuais foram os responsáveis pela construção teórica 

que deu base a sustentação dessas ideologiais. Essas ideologias de fundo 

neoliberal que, como já afirmei anteriormente, gerava-se no pacote de políticas 

destinadas ao futuro dos que tinham nos movimentos sociais a perspetiva de 

conquista da terra de trabalho e na política de assentamentos de reforma 

agrária a garantia desta terra.  

Além das concepções dos tipos de agricultura: agronegócio e agricultura 

familiar, havia um embate sobre as concepções de reforma agrária. Referia-se 

a reforma agrária como política social, concepção já utilizada por FHC e 

reforma agrária como política econômica calcada na soberania alimentar e 

adotada por movimentos socioterritoriais. (OLIVEIRA, 2011) O Espaço de 

disputa política sobre essa questão configurou-se da seguinte maneira. 

"[...] deve-se destacar a pressão política para a formação da equipe 
de Plínio de Arruda Sampaio em 2003, quando foi elaborado o II 
PNRA. Na verdade, ocorreu uma derrota do Plano Plínio em sua 
plena elaboração. Essa derrota iniciou-se com a demissão do 
presidente do INCRA Marcelo Rezende e equipe que defendiam 
segunda concepção de reforma  agrária como política de 
desenvolvimento. Esta demissão significou a exclusão dos 
movimentos sociais da Via Campesina na representação política no 
MDA/INCRA. Como conseqüência direta dessa exclusão política, o 
pólo  sindical representado pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) através de sua secretaria rural, Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF) etc, se tornou 
hegemônico, e conseqüentemente, venceu a estratégia da divisão 
das forças que lutam pela reforma agrária no interior da 
representação política no Estado. [...]ocorreu a derrota da meta de um 
milhão de famílias assentadas proposta pelo Plano Plínio (estudo 
preparativo para o II PNRA), e a hegemonia da concepção da reforma 
agrária como política social compensatória, adicionada a vitória da 
“reforma agrária de qualidade”, ou a prática da não reforma agrária. 
Também, como consequência, um outro grupo do MDA diferente da 
equipe de Plínio de Arruda Sampaio, elaborou outro documento que 
foi transformado no documento oficial do II PNRA. Cabe assinalar 
também o recuo político dos movimentos socioterritoriais da Via 
Campesina na aceitação deste status quo, representados pelas 
derrotas sucessivas no segundo semestre de 2003, no interior das 
disputas políticas no governo LULA. Entre os motivos da aceitação 
desta derrota estava a esperança dos movimentos socioterritoriais de 
que haveria o cumprimento da palavra da equipe do MDA/INCRA de 
que fariam a reforma agrária prevista no II PNRA. Outro motivo da 
aceitação estava também, a ausência da construção de instrumentos 
de controle da execução das metas do governo, e a estratégia do 
MDA/INCRA, que passou a receber os grupos políticos que 
disputavam a reforma agrária em separados para mostrar as 
realizações das metas. [...] também devem ser ressaltadas as eternas 
desculpas do INCRA ligadas ao contingenciamento dos recursos pelo 
Tesouro Nacional face ao  cumprimento  das metas nacionais 



119 

 

acordadas como o  Banco Mundial relativo ao superávit primário. 
Junto a essas desculpas vieram também, o sucateamento da 
instituição, a falta de funcionários, as greves dos  funcionários, etc." 
(OLIVEIRA, 2011, p. 03 e 04) 

 

Assim, há que se compreender então que, apesar do governo não ter 

tratado os movimentos socioterritoriais criminalizado-os como aconteceu no 

governo anterior, também não realizou nenhum tipo de ação concreta que 

demonstrasse algum compromisso com a reforma agrária. Em contrapartida, 

no ano de 2003 a CPT publicou que a partir dos registros de conflitos, as áreas 

onde a agricultura capitalista expandiu-se, contabilizou uma ascenssão desse 

quantitativo de forma indiscriminada, a destacar-se a ação do poder privado e 

judiciário. (Cadernos de Conflitos no Campo, 2003) 

Quando da análise do gráfico 01 anteriomente nesta tese, gráfico que 

contem o número de ocorrências durante os anos de 1985 à 2014, pudemos 

observar que o período de governo de Luís Inácio, foi o período de maior 

ascenssão do número de ocorrências de conflitos já resgistrados em toda 

história de publicações do Caderno de Conflitos no Campo. Isto aconteceu, 

tanto na escala Brasil, quanto Amazônia Legal, nos Estados Maranhão, Pará e 

Tocantins, e região do Bico do Papagaio. Especificamente, a região do Bico do 

Papagaio obedeceu a dinâmica presente gráfico 07 a seguir. 

Ainda que a curva de tendência nesse gráfico seja decrescente no 

últimos anos dentre os oito ano do mandato de Luís Inácio, se comparado com 

os também oito anos do governo de FHC, observa-se que nos anos de Lula os 

conflitos praticamente dobraram. Enquanto que o maior número de registros de 

ocorrências do governo FHC, como já dito anteriormente, foi em seu último 

mandato, 266 ocorrências de conflitos. Esse número máximo de seu período 

de governo, perde apenas para o também último ano de governo de Lula, no 

qual foram registrados 181 conflitos. 

A soma total dos registros dos conflitos do governo FHC foi de 1.523, no 

governo Lula de 2.701, isto significa um aumento de 56,4% em relação ao 

governo anterior. Também podemos verificar que o ano de maior crescimento 

foi 2005, com 412 conflitos. Como já afirmado anteriormente, 2005 foi o ano 
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dos vinte e nove anos de registro e publicações que mais se registrou conflitos 

em escala de Brasil e também, da região do Bico do Papagaio. Nesta região, 

esse número de ocorrências – 412, quase atingiu o número de ocorrências do 

ano de maior número de ocorrências para Amazônia Legal inteira do governo 

FHC, onde em 2002, foram 431 ocorrências. 

Gráfico 07 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2010) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2010) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 

 

Como destaque, nesse mesmo ano ocorreu no município de Anapu o 

assassinato da missionária e membro da Comissão Pastoral da Terra: Irmã 

Doroth Stang. A irmã Doroth antes de seguir para o Pará já havia se fixado no 

Maranhão, na cidade de Coroatá localizada ao centro-leste de São Luís a 

260km. Na década de 70, decidiu mudar-se para o Estado do Pará, era o novo 

destino dos camponeses posseiros do Maranhão na contínua migração e 

Doroth decidiu acompanhá-los. Fundou a CPT em Marabá e logo seguiu para 

Jacundá. Na década de 80 fixou-se em Anapu, onde juntamente com um grupo 

de posseiros desiguinados a um PDS, programa de desenvolvimento 

sustentável para a floresta. Este projeto era parte de um processo de 
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recuperação de terras griladas que no período da ditadura, foram destinadas a 

projetos agropecuários da SUDAM. Como seus propritários não cumpriram a 

clausula resolutiva que obrigava-os a transformar as terras com floresta em 

terras produtivas, foram reavidas pelo Incra e destinadas a criação de PDS 

para assentamentos de reforma agrária. 

A violência no Pará sempre foi um clássico exemplo da ação dos 

grileiros e empresários da agricultura capitalista no Brasil e do seu caráter 

rentista. No caso da irmã Doroth, os grileiros, empresários e políticos uniram-se 

em uma espécie de consórcio para execução da freira. Quer dizer, o 

pagamento de cinquenta mil reais feito aos pistoleiros foi fatiado entre os 

componentes dessa classe, que entendiam que a freira era um empecílho para 

colocar em prática os planos de apropriação de toda aquela área. Esse 

conjunto de ações é elemento fundante na constituição da barbárie no campo. 

Oliveira, (2005) nos ilumina sobre a questão: 

"[...] barbárie é igual à concentração de terras para poderem 
produzirem o capital e assim, ampliar ainda mais, a possibilidade da 
reprodução ampliada e também a conseqüente acumulação do 
capital. A apropriação a qualquer custo da propriedade privada da 
terra sempre  foi no Brasil, o processo através do qual o capital foi 
produzido. Ou por outras palavras, a acumulação primitiva do capital 
continua sendo feita através da tomada, mesmo que pela força, das 
terras públicas devolutas ou não." (OLIVEIRA. 2005, p.03) 

 

Assim, o processo de produção e reprodução ampliada do capital anda 

lado a lado ao processo de produção e reprodução da violência no campo, a 

morte de Doroth Stang e muitos outros mortos vítimas de violências antes e 

depois dela são exemplos clássicos disto. 

Encerrado o primeiro mandato do governo de Luís Inácio em 2006, onde 

houve um pequeno decréscimo na curva de ocorrências de conflitos, no ano 

seguinte, ocorreu em 2007 novo aumento chegando-se a 406 ocorrências de 

conflitos. Como afirmou o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira depois de 

analisar os dados de assentamentos desse governo, “encerrava-se o período 

de “Não Reforma Agrária” agora teríamos que lidar com o período de Contra-

Reforma Agrária”. O geógrafo sistematizou os números divulgados sobre o II 

PNRA e constatou que: 
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"Voltando-se aos dados gerais dos assentamentos oficiais de 2006, e 
depois de efetuada sua desagregação chegava-se aos seguintes 
resultados: reassentamento fundiário: 165 famílias; reordenação 
fundiária: 31.120 famílias; regularização fundiária: 59.294 famílias; e, 
reforma agrária (Meta 1 do II  PNRA): 45.779 famílias. Portanto, o 
INCRA não tinha feito 136 mil assentamentos novos em 2006, mas 
sim, apenas 45 mil. Assim, somando-se este resultado com aqueles 
dos três anos anteriores o governo LULA tinha implantado apenas 
149.490 assentamentos novos, ficando a diferença (231.929) para a 
regularização, reordenação e reassentamentos fundiários. Ou seja, o 
INCRA cumpriu apenas 37% da Meta 1 dos assentamentos novos 
deixando de assentar 250.510 famílias. Assim, o II PNRA terminava 
com o INCRA cumprindo apenas pouco mais de um terço das metas 
estabelecidas." (OLIVEIRA, 2011, p. 09) 

 

Assim, também o INCRA mascarava os reais resultados do II PNRA e 

apresentava a sociedade brasileira e aos movimentos socioterritoriais uma 

reforma agrária que não havia existido, e que nem tão pouco na nova fase do 

governo haveria de existir. Também nesses quatros anos de mandato pode-se 

atribuir a ascencência na curva de conflitos ao crescimento na grilagem de 

terras da Amazônia, a estratégia de compras de terra pelo Incra no Sul e 

Sudeste do país e o apoio total ao agronegócio da madeira, pecuária e soja. 

Esta por sua vez, experimentava, inclusive, um período de alta nos preços. 

A análise da curva de tendência no gráfico 08, referente aos quatro 

primeiros anos do governo observamos esta questão. 

Gráficos 08 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2006) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2006) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
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Esta “não reforma agrária” do governo Luís Inácio como concluiu Oliveira 

(2010) se estabeleceu em dois princípios: “não fazê-la nas áreas de domínio 

do agribusiness e, fazê-la apenas nas áreas onde ela possa “ajudar” o 

agribusiness”. Ou seja, a reforma agrária estava definitivamente no governo 

LULA, acoplada à expansão do agronegócio no Brasil.” No ano de 2006, 

surgiram novos componentes atrelados a esta “não reforma agrária”, os 

assentamentos de papéis, ou assentamentos virtuais comandados pelas 

madereiras no Pará. Em contrapartida, no mês de junho de 2006 a revista 

Carta Maior anunciava: 

"Os movimentos sociais camponeses estão determinados a recuperar 
uma proposta descartada em 2003. Eles querem retomar o ambicioso 
plano que prevê o assentamento de um milhão de famílias em quatro 
anos. Elaborado por uma equipe coordenada pelo advogado, ex-
parlamentar pelo PT e especialista em economia agrícola Plínio de 
Arruda Sampaio – hoje candidato ao governo de São Paulo pelo PSol -, 
a proposta foi substituída pelo II Plano Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), que visa concluir o assentamento de 400 mil famílias até o fim 
deste ano." (CARTA MAIOR, 29/07/2006) 

 

No dia 25 do mês de junho havia ocorrido, o Encontro Nacional de Povos 

no Campo, provavelmente esta decisão repercutiu uma certa pressão, que 

deflagrou o ano 2007, como o segundo ano do mandato de Luís Inácio mais 

conflituoso. Afinal, o governo havia previsto cinco anos para fechar sua meta 

de 520 mil famílias assentadas, em 2007, mas havia assentado 

verdadeiramente apenas 163.191 famílias, contudo divulgava na midia que 

havia  assentado quase 449 mil famílias. 

O ano de 2008, teve efetivamente o caráter de “não reforma agrária, 

começando pelo fato de não se haver constuído o III PNRA, a reforma agrária 

era uma discussão que estava completamente fora da agenda governamental. 

Se observarmos o gráfico 07, verificamos a queda de ocorrência de conflitos na 

região do Bico do Papagaio e no gráfico 09 é nítida a queda das ocupações em 

relação ao ritmo que vinha se estabelecendo na região anteriormente. É mister 

destacar que o MST nesse período e desde a década de 90 vinha sendo o 

movimento socioterritorial que mais se destacava na luta pela terra, na região 

do Bico do Papagaio. 
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Esta situação era explicada, inclusive por integrantes de movimentos 

socioterritoriais, afirmando que o período era de descenso de movimentos de 

massas de um modo geral e que as políticas compensatórias de governo que 

canalizaram recursos para o bolsa família eram responsáveis por este recuo. 

Ao passo que ao mesmo tempo a regularização fundiária era a política oficial 

de governo que dava o tom dos três primeiros anos de segundo mandado de 

Luís Inácio. 

Gráfico 09 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2010) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2010) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 

Sobre o gráfico 09 ainda é preciso explicar que por mais que no ano de 

2009 o número de ocupações representasse quatro vezes o quantitativo de 

ocupações, no ano de 2008, o MST deixou de ser o principal responsável pelas 

ocupações na região do Bico do Papagaio e como demonstrarei mais adiante 

nesta tese, outros sujeitos sociais tornaram-se os principais responsáveis pelas 

ocupações neste ano, assim como em 2010, o ano seguinte.  

No mapa 04 pode-se visualizar a distribuição da ocorrências na região 

do Bico do Papagaio. Observa-se neste mapa a presença de conflitos por toda 

região do Bico do Papagaio desde o ano de 2003. Em 2004, não houveram 

conflitos somente nos municípios de Carolina-MA, Estreito-MA e São João do 

Paraíso-MA. Em 2006 há ausência de ocorrências nos municípios da porção 

maranhense da região, que fazem fronteira com o Tocantins e no Pará 

somente Paragamoninas-PA no ano de 2010, não apresentou ocorrências de 
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conflitos. Este foi o único ano, desde 1985, que no município até então, não 

houveram registros de conflitos  no campo. E, no mapa de ocorrências dos oito 

anos do governo, há presença de conflitos, por todos os municípios da região 

do Bico do Papagaio.  
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Nele também, quatro municípios do Pará apresentaram mais de 101 

conflitos, como podemos ver: Marabá-PA, Itupiranga-PA, Xinguara-PA e 

Rondon do Pará-PA são os campeões. Confirmava-se assim, a hitpótese de 

Oliveira (2010):  

"É pois, na Amazônia Legal que ocorreu em 2009, praticamente a 
metade dos conflitos no país. A análise da distribuição territorial 
destes conflitos revela que eles continuam concentrados, sobretudo, 
na região do Bico do Papagaio, área de contato entre Pará, Tocantins 
e Maranhão; e, vale do Itapecuru também no Maranhão." (OLIVEIRA, 
2010, p.18) 

 

Completava-se o fato da não criação do III PNRA e à farça dos números 

divulgados sobre a criação de assentamentos e famílias assentadas as Medias 

Provisórias 422 (Lei nº 11.763 - 1º/08/2008) e depois a 458 (Lei nº 11.952 – 

25/06/2009), somadas ao Programa Legal, criados para regularizar terras 

públicas griligadas pelo agronegócio na Amazônia Legal. 

 

3.5 O Governo Dilma do Partido dos Trabalhadores 

 

Sobre as políticas de reforma agrária, Dilma Roussef herdou com 

propriedade as construídas no segundo mandato do governo Luís Inácio, ou 

melhor dizendo, a contra-reforma agrária. Foi um governo que até então não se 

deu ao trabalho de minimamente construir o III Plano Nacional de Reforma 

Agrária. Mas, tem cumprido religiosamente as Medidas Provisórias 422 e 458, 

que foram elaboradas e embasadas em pesquisa elaborada á pedido do Incra 

sobre o levantamento referente a aquisição de terras de estrangeiro no Brasil 

ainda no governo anterior. 

Essas medidas que “resguardam” o controle nacional sobre as terras 

"brasileiras", tem sido nesse governo, as grandes reponsáveis junto ao 

Programa Terra Legal, pela grilagem de terras na Amazônia, especialmente na 

região do Bico do Papagaio. Segundo Oliveira, (2010) 

"A difusão das informações sobre aquisição de terras por estrangeiros 
a partir do site da GRAIN, do INCRA, e, dos relatórios de ALVIM 
(2009) e PRETTO (2009),  além da divulgação midiática sobre o 
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assunto, abriu a frente de produção acadêmica nas universidades 
brasileiras sobre a temática. Os exemplos são os textos de Sérgio 
SAUER (2010), Sérgio SAUER e Sérgio Pereira LEITE (2011) e 
Bernardo Mançano FERNANDES (2011), entre outros. Esses 
trabalhos iniciaram um processo de validação científica referente a 
atualidade da questão sobre à aquisição de terras por estrangeiros no 
mundo e, consequentemente, no Brasil. Assim, sem necessariamente 
terem sido produzidos para tal finalidade (caberá a eles disserem se 
sim ou se não), passaram a dar respaldo acadêmico à farsa 
"fabricada" pelo ex-presidente do INCRA, e, tornaram importante, um 
fenômeno pretensamente novo, sobre o qual não há estudos 
significativos consistentes. Assim, como destacar a presença do 
capital estrangeiro na compra de terras no Brasil, com a economia 
capitalista no país integralmente mundializada. Aliás, isso só é 
possível sob o fantasma da a-histórica contradição entre a burguesia 
nacional e a estrangeira, que a história a aliança de classe da 
burguesia mundial no capitalismo monopolista mundializado 
sepultou." OLIVEIRA, 2011, p. 59) 

 

Para o autor, essas premissas estão baseadas na Teoria do 

Imperialismo e esta teoria já não é suficiente para mostrar a dinâamica do 

capitalismo nos dias atuais. Sobre a questão da terra de estrangeiros o autor 

publicou na Revista Agrária do Departamento de Geografia da USP (2010), 

uma interessante discussão que revelou toda tragetória da aquisição de terras 

de estrangeiros no Brasil, desde o período da ditadura militar ao dias atuais, e, 

em qual contesto político e econômico retornou ao cenário, político, econômico 

e acadêmico no início desta década do Século XXI.  

A história da aquisão de terras por extrangeiros, foi então como 

assinalou Ariovaldo Umbelino de Oliveira em seus textos, “a bola da vez”. 

Porque desviava a atenção da escolha de não se discutir reforma agrária nesse 

país, construía uma figura de patriotismo do presidente Luís Inácio perante a 

“sociedade nacional”, colocando o problema da propriedade da terra sob o 

aspecto da propriedade de empresas internacionais e impulsionava a 

legalização das grandes propriedades já griladas pela burguesia nacional. 

Então estabeleceu-se medidas “legais” que protegem as terras das chamadas 

empresas“multinacionais”. Oliveira (2010), explicou: 

"A outra mudança de cunho legal do governo de Luiz Inácio sobre à 
aquisição de terras por estrangeiros foi a revisão do Parecer GQ-
181/1998 AGU. Através do novo instrumento legal aprovado Parecer 
CGU/AGU Nº 01/2008-RVJ, publicado no Diário Oficial da União de 
23/08/2010. Neste parecer o governo regulamentou à aquisição de 
terras por empresas controladas por capital estrangeiro e limitou à 
aquisição de terras no país, a estrangeiros ou empresas brasileiras 
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controladas por estrangeiros a no máximo cinco mil hectares. O 
parecer lembra também que a soma das áreas rurais controladas por 
estrangeiros, não poderá ultrapassar 25% da superfície do município. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 64) 
 
 

Este parecer contrapunha-se ao marco jurídico, artigo 12 da Lei nº 

5.709/71, que aceita que os estrangeiros possam adquirir até um quarto da 

área do país. Podem comprar até 212,869 milhões de hectares do país, desde 

que não ultrapassem um quarto das áreas dos municípios.  

É preciso citar esses fatos ocorridos no governo de Luís Inácio porque 

eles passaram a dar o tom das ações de reforma agrária do governo Dilma. 

Assim, nesse governo, a questão da terra de estrangeiros tornou-se a "bola 

da vez", coube a Luís Inácio passá-la para Dilma.  

Deve-se lembrar que a primeira proposta de “reforma agrária” do 

governo subordinava-se ao plano de erradicação dos miseráveis. A não 

construção das políticas de reforma agrária jamais seriam geridas resolvendo 

os problemas estruturais como a questão da distribuição da propriedade da 

terra no Brasil.  

Criou-se a dinâmica perfeita para que o território do capitalismo 

mundial cada vez mais se expandisse, integrando, sobretudo, a burguesia 

nacional às empresas internacionais, ou mesmo, as empresas nacionais 

internacionalizando-se. 

Os dados de assentamentos do Incra desde o governo Luís Inácio 

provam que os governos do PT tem inflado os números, denominando de 

reforma agrária aquilo que não o é. É bom repetir que esta atitude está 

presente no Incra desde o governo FHC. Entretanto, foi assimilada pelos 

governos do PT. Oliveira (2015) mostrou a reprodução dessas ações no 

governo Dilma. 

"Quanto ao governo Dilma Rousseff, segundo os dados disponíveis 
no site do INCRA em 15/06/2015, em 2011foram 20.021 famílias 
que o INCRA afirmou ter assentado, porém somente 6.965 famílias 
estavam em assentamentos novos, o restante foi regularização 
fundiária e reconhecimentos de assentamentos antigos. Em 2012, 
oficialmente o órgão informou ter assentado 23.075 famílias, mas 
desagregados os dados chegou-se a apenas 6.253 famílias em 
assentamentos novos. Em 2013, oficialmente foram anunciadas 
30.239 famílias, porém, os dados desagregados revelam tão 
somente 9.723 famílias e em 2014, o número oficial foi 32.019, mas, 
a cruel realidade é que se assentou apenas 7.773 famílias em 
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assentamentos novos, a verdadeira reforma agrária. Portanto, nos 
quatro anos do primeiro mandato Dilma assentou oficialmente pelo 
INCRA 107.354 famílias, mas, a pura verdade é que o número foi 
muito menor 30.714 famílias. A única conclusão possível, é que seu 
governo é inteiramente um governo do e para o agronegócio. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 13) 
 
 

Na verdade, a tentativa de esconder esses números revelavam as 

ações do Estado e sua escolha pela classe burguesa e pelos proprietários de 

terra, nas atuais condições em que o capitalismo apresenta e consolida suas 

alianças de classe. Em contrapartida, revelavam os resultados da escolha do 

governo petista pela burguesia e pelos grandes proprietários de terra está 

redundado no aumento dos conflitos no campo. 

No gráfico 01 apresentado anteriormente, observa-se que do ano de 

2010 para o ano de 2011, na escala de Brasil no início do governo Dilma, os 

conflitos voltaram a aumentar, mantendo seu maior pico em 2010 e 2011. 

Registrou-se, respectivamente 1.363 e 1.364 conflitos. No caso da Amazônia 

Legal 2011, foi o ano mais conflituoso com 737 conflitos, apresentando um 

decréscimo nos anos seguintes até 2014. Nos três Estados, Pará, Maranhão 

e Tocantins a dinâmica foi a mesma. A região do Bico do Papagaio também 

apresentou certa queda quando comparada ás escalas anteriores. Vejamos 

no gráfico 10 a seguir, como se configurou esta questão: 

Apesar da curva de tendência na região do Bico do Papagaio, 

apresentar uma queda neste período, os percentuais calculados a partir das 

demais escalas continuaram sendo bastante preponderantes. Por exemplo, 

em relação ao Brasil foi respectivamente, nos anos de 2011, 2012, 2013 e 

2014, os percentuais de 14,9%, 13,3%, 14,5% e no último ano uma queda 

para 10,7%. Para a Amazônia Legal os percentuais foram de 27,5%, em 

2011, 27,8% em 2012, 29,4% em 2013, e, em 2014 foi de 24,6%. Em relação 

à Amazônia Legal a região manteve uma variação de 1/4 a 1/3 dos conflitos 

no campo em relação ao total do país.  

Sobre os três estados Pará, Maranhão e Tocantins os percentuais 

foram bem mais altos. O que significa afirmar que nesses três Estados o 

quadro de conflitos não teve muita alteração. Portanto, os percentuais nos 

anos de 2011, 2012, 2013, 2014 foram de 42,0%, 44,5%, 51,1% e 49,1%. Ou 

seja, praticamente a metade dos conflitos dos três estados ocorrem na região. 
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É importante dizer que a Amazônia Legal, durante o Governo Dilma, 

continuou apresentando enorme destaque dentre o total de conflitos no 

campo brasileiro. Obteve nesses anos os seguintes percentuais em relação 

ao Brasil: 2011 = 53,7%; 2012 = 54,1%; 2013 = 47,8%, 2014 = 49,4% e, em 

2015 = 43,6%. Estes números representam a metade de todas as ocorrências 

de conflitos registradas em todo país.  

 
Gráfico 10 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2011-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2011-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Não é por coincidência que, nos anos de seu governo o número de 

ocorrências seja similiar ao do segundo mandato de Luís Inácio, vamos lembrar 

que as MPs 422 e 428, estavam sendo colocadas em prática nesse período na 

área da Amazônia Legal e em especial a região do Bico do Papagaio eram 

prioritárias na efetuação dessas medidas. Então não devemos nos espantar  

com o número de registros de ocorrências do Governo Dilma para a Amazônia 

Legal ser tão similar ao número do último mandato de Luís Inácio, na verdade 

chegou a ultrapassar, pois nos últimos quatro anos de Luis Inácio somou-se 

2.515 e de Dilma 2.576.  Assim, estas coincidências não são mera 

coincidência, pois como já discutido anteriormente, o governo anterior gerou as 

políticas, organizando o ambiente jurídico e institucional e implementou-as, 

cabendo a Dilma o papel de sustentá-las. 
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No mapa 05 a seguir, pode-se observar como esses conflitos foram 

distribúidos na região do Bico do Papagaio. Nota-se que alguns municípios que 

aparecerem nas ocorrências do governo Luís Inácio não estão estão presentes 

no período de primeiro mandato de Dilma, como por exemplo, os municípios da 

parte maranhense como Estreito, Porto Franco, São Pedro dos Crentes, 

Buritirana, Governador Edson Lobão e Ribamar Fiquene e do Pará como 

Ulianópolis, Dom Eliseu e São Geraldo. No Tocantins, também não houve 

ocorrência em municípios ao norte na divisa com o Maranhão. E, com mais de 

51 conflitos permaneceram Marabá e São Félix do Xingu no Pará.  

No estado do Tocantins cabe destacar como município mais conflituoso 

Campos Lindos, bastante conhecido pelo plantio da soja e pelos conflitos 

agrários com camponeses nessas áreas. Sobre esses conflitos no ano de 

2014, a CNBB publicou a seguinte nota em sua página: 

"Nós, bispos das cinco dioceses do Regional Norte III, da CNBB, no 
Estado do Tocantins, ao tomarmos conhecimento do acirrado conflito 
de terra e dos problemas ambientais, com ameaças de despejo de 
mais de 80 famílias, no município de Campos Lindos, vimos, em 
nome de Jesus Cristo, pedir as partes em conflitos, diálogo, amor, 
justiça e reconciliação. Para tudo isto, nos colocamos à inteira 
disposição das duas partes para mediar este conflito. O município de 
Campos Lindos é um grande celeiro, a céu aberto, de soja, no Estado 
do Tocantins. No entanto, apesar disso, possui o segundo pior IDH do 
Estado. Significa dizer que as riquezas que circulam no município, 
decorrentes desta produção, não contribuem para o desenvolvimento 
da região e nem beneficiam a população local. Além do mais, foi em 
uma fazenda desta mesma região que se deu o primeiro caso de 
trabalho escravo no Estado do Tocantins, com o resgate de 29 
trabalhadores.[...] Nossa solicitude pastoral se dirige, primeiramente, 
às famílias atingidas pelo Projeto Agrícola Campos Lindos, que já 
ocupavam estas áreas há décadas, e que hoje correm sério risco de 
perder e ser despejadas das terras, desde que, em 1997, foram 
confinadas em sua área de reserva. Nossa orientação é que façam 
valer os seus direitos, através de um diálogo progressivo e 
construtivo, mediado pelas autoridades constituídas para estes fins. 
Dirigimo-nos, de igual modo, aos produtores de soja, membros da 
Associação Planalto, a fim de que retirem todas as ameaças às 
referidas famílias que vivem nestas áreas de conflito e não 
contaminem mais o meio ambiente pelo uso intensivo de agrotóxicos 
nas lavouras de soja. Por fim, conclamamos o Ministério Público 
Estadual, o INCRA e o Tribunal de Justiça, e outros, para que, dentro 
da legalidade, acompanhem, de perto, a revisão do mandado de 
reintegração de posse, em favor da Associação Planalto, e que estas 
famílias tenham as suas terras regularizadas e tituladas." (REGIONAL 
DA CNBB TOCANTINS, Bispos do Tocantins, 2014) 
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MAPA 08 
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A Comissão Pastoral da Terra acompanha o caso desses camponeses 

desde o ano de 1997, quando o então Governador Siqueira Campos entregou 

a área ao projeto. Assim a CPT, através do site Repóter Brasil 

http://reporterbrasil.org.br/, divulgou os detalhes da situação do conflito: 

"Além dos conflitos relacionados à posse da terra, o projeto apresenta 
diversos problemas ambientais. Ele começou a funcionar sem 
apresentar o EIA/Rima e sem Licença Prévia do Naturatins (órgão 
estadual de licenciamento ambiental). Em 2000, o Ibama constatou 
diversas irregularidades, como desmatamento de grandes áreas sem 
autorização, inclusive de áreas de preservação permanente (APPs) 
na beira dos cursos d’água. O Ministério Público Federal entrou com 
ação civil pública contra o projeto, e Naturatins e Ibama impuseram 
condicionantes para o seu funcionamento. Em 2009, o Naturatins fez 
nova inspeção e confirmou a sobreposição de áreas de reserva legal 
com APPs. O imbróglio se arrasta sem solução e, ainda assim, o 
projeto nunca teve suas atividades embargadas.Em fevereiro de 
2013, em audiência pública realizada em Campos Lindos sobre a 
situação das famílias de posseiros e sobre os problemas ambientais, 
o Naturatins reconheceu que o projeto continua a funcionar sem 
licenciamento. A Defensoria Pública do Tocantins afirmou seu 
compromisso em atuar junto aos posseiros, que considera vítimas da 
expropriação encabeçada pelo estado. Nesta ocasião, o Ministério 
Público Federal designou um antropólogo para produzir um laudo a 
respeito das comunidades." (REGIONAL DA CNBB TOCANTINS, 
Bispos do Tocantins, 2014) 

 

Nesse contexto, o Ministério Público Federal realizou laudo 

antropológico, que foi concluído dia 28 de janeiro de 2014: “O documento, 

discorre que “algum tempo após o início da implantação do Projeto Agrícola 

Campos Lindos, uma intensa mobilização das comunidades forçou o governo 

do Tocantins a reconhecer a existência destas pessoas e o fato delas estarem 

na região desde muito antes da chegada dos produtores de soja.”  

Foi designada uma proposta de titulação pelo Instituto de Terras do 

Tocantins que até agora não a efetivou de forma adequada, pois, “há uma 

quantidade razoável de famílias que foram ignoradas pelo cadastramento, em 

virtude da utilização de critérios questionáveis como considerar que pais e 

filhos que possuíam casas próximas uma da outra constituíam um único núcleo 

familiar e precisariam de uma única área para obter seu sustento.” 

(Documentos do Acervo do Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno, 

2014) 

http://reporterbrasil.org.br/
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Também, foi na Fazenda Santos Dumont, uma das fazendas do projeto 

que se deu o primeiro resgate de trabalho escravo do estado do Tocantins”, 

denunciou a CPT no ano de 2014. O registro desses conflitos pode ser 

encontrado nos Cadernos de Conflitos de 2014 e 2013, e, foi no ano de 1999 

que o município entrou nas estatíticas de conflitos no campo. Dessa forma, o 

trabalho escravo entrou nos registros do projeto de plantação de soja. 

De um modo geral, nos anos de 2003 e 2013, foram identificados oito 

casos em Campos Lindos, seis deles em atividades ligadas à soja. Apenas três 

foram fiscalizados, com o resgate de 29 trabalhadores.  

Como já afirmado pela CPT, o município é o maior produtor de soja do 

Tocantins, todavia, possui o segundo pior IDH do estado. O processo de 

impacto é dilacerante para a condição de reprodução das famílias camponesas 

e assim coloca-os em situação de fragilidade econômica, tornando os filhos dos 

camponeses completamente vulneráveis ao trabalho escravo. Como veremos 

nos capítulos seguintes, o trabalho escravo é hoje um dos maiores problemas 

que a região enfrenta. 

Ainda em 2013, também já havia registros de conflitos de 60 posseiros 

em uma área de ocupação chamada antiga Rancharia. O jornal Conexão 

Tocantins publicou nesse mesmo ano nota sobre o conflito afirmando que em 

torno de 200 famílias de camponeses posseiros corriam sérios riscos de 

despejos e que o juíz Luaton Bezerra Adelino de Lima, da Comarca de 

Goiatins, havia decidido pela reintegração de posse de 10 mil hectares de 

terras para a empreiteira Warre Engenharia. A Comissão Pastoral da Terra 

acompanhou o caso desde o início. 

A decisão do juiz de direito de Goiatins, Luaton Bezerra Adelino de Lima, 

é criticada pelas famílias. Muitas delas afirmam que estão no local há mais de 

80 anos - período suficiente para a concessão de usucapião. É o caso do idoso 

Moisés Lopes, de 88 anos, que mora com a esposa na Fazenda Santa Luz.  Na 

página da Rede Tocantins de Notícias no dia 23/11/2013 o caso foi noticiado, 

detalhando o ambiente de violência em que os camponeses tem vivido: 

"Os moradores afirmam que não foram notificados da decisão e que 
não foi realizado nenhum levantamento sobre as famílias que moram 
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na área. Além disso, de acordo com eles, o juiz não determinou um 
valor indenizatório para as pessoas afetadas. De acordo com o 
vereador de Campos Lindos, Edvam Bigodim (PTC), nesta terça, 19, 
um grupo de homens armados se passando por supostos policiais, se 
dirigiram até o local para tomar a posse das terras, o que ainda não 
aconteceu. A ordem de reintegração de posse deve ser cumprida por 
um oficial de justiça acompanhado da Polícia Miilitar (PM). Bigodim 
informou que já entrou em contato com o juiz de Goiatins pedindo 
providências, que segundo ele, caso sejam tomadas, evitarão "uma 
tragédia anunciada". (http://www.redeto.com.br/, REDE TOCANTINS 
DE NOTÍCIAS, 23/112013) 

 

A desembargadora Jackeline Adorno suspendeu a reintegração de 

posse. Porém, a sensação de instabilidade dos camponeses aínda é um 

componente do seu cotidiano. Até o momento nada foi feito em relação a 

titulação das terras.  

Nessa perspectiva é necessário compreender que a questão do Projeto 

de Soja de Campos Lindos também faz parte do projeto maior de apropriação 

das terras devolutas pelas classes da burguesia e dos proprietários de terra. 

Oliveira (2015) pontuou que a grilagem na Amazônia Legal é construída por 

uma tríade de ações: 

"O primeiro termo da tríade refere-se ao aumento de quase 100,0 

milhões de hectares das grandes propriedades de particulares entre 2003, 

2010 e 2014. Não há outra explicação lógica que não passe pela corrupção da 

"venda" das terras públicas, pois, boa parte das terras públicas do INCRA na 

Amazônia Legal está georreferenciada e grilada com o consentimento da 

banda podre dos funcionários do Cadastro do INCRA." É fato que no caso de 

Campos Lindos a criação do projeto se deu no governo FHC, com ações em 

conjunto ao governo Estadual de Siqueira Campos. Porém, é sensato pontuar 

que no período do governo do PT os conflitos envolvendo o projeto aciraram-

se, com nenhuma solução estrutural  desse governo para o conflito.  

Sobre o fato denunciou a CPT, “o Projeto Agrícola Campos Lindos foi 

criado em maio de 1997 por José Wilson Siqueira Campos, então governador 

do Tocantins, por meio do decreto 438/97. Em uma reforma agrária “às 

avessas” que consumou uma grilagem pública de terras, o estado desapropriou 

por improdutividade a antiga fazenda Santa Catarina – já titulada de forma 

controversa –, e distribuiu os mais de 90 mil hectares a fazendeiros, 

http://www.redeto.com.br/
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empresários e políticos, muitos deles bem conhecidos: a senadora Kátia Abreu 

e o ex-ministro da Agricultura de Itamar Franco, Dejandir Dalpasquale, estão 

entre os beneficiários que pagaram apenas 10 reais por hectare." A revista 

Época noticiou o ocorrido e na figura 01 a seguir, pode-se verificar o registro: 

Figura 01 - Aquisição de Terra para Implementação 
do Projeto Campos Lindos 

 
Fonte: CPT-Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno.(2015) 
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No ano de 2014, a notícia que o Ministério Público do Tocantins 

passaria a investigar o projeto de produção de soja de Campos Lindos. É 

evidente que nesse caso o governo Estadual é que foi o agente do processo 

de grilagem, juntos aos demais envolvidos. Porém, sabe-se que em nível 

federal o processo não se dá de forma diferente. Por exemplo, Oliveira 

(2015) fez um levantamento das operações de grilagem de terras da União 

em vários estados de 2003 a 2014 e apontou para o aumento de em torno de 

100 milhões de hectares de terras em nome de particulares. Nos quais se 

somam nove operações da Polícia Federal e Ministério Público para 

apuração dos casos. Duas delas ocorreram nos estados do Pará (2004), 

especificamente na região de Santarém e Maranhão. No Pará foi a Operação 

Faroeste, onde a polícia prendeu servidores do Incra, o superintendente do 

órgão em Belém, José Roberto de Oliveira Faro, empresários da soja e da 

madeira e parentes de servidores. 

No Maranhão (2014), Operação Ferro e Fogo 1 e 2, onde a Polícia 

Federal desarticulou uma organização criminosa formada por servidores 

públicos da SEMA e do IBAMA na extração ilegal de madeira. A quadrilha 

atuava nas cidades de São Luís e Imperatriz. “Foram cumpridos dois 

mandados de prisões preventivas, 21 mandados de prisão temporária, 28 

mandados de busca e apreensão e seis conduções coercitivas de pessoas 

diretamente envolvidas com os fatos.” São as informações divulgadas na 

página da internet do Jornal Maranhão de Verdade dia 12 de fevereiro de 

2014. Daí a conclusão de que,  

"[...] a grilagem das terras públicas, particularmente do INCRA, é 
uma das faces do porque a reforma agrária não é implantada pelo 
governo federal do Partido dos Trabalhadores. A outra decorre da 
diminuição da ação política dos movimentos socioterritoriais, 
particularmente o MST, e da área sindical rural nos últimos 10 anos. 
Segundo os dados levantados pela Comissão Pastoral da Terra 
entre 2004 e 2014, as ocupações e retomadas de terras foram 
reduzidas de 496 para 205, ou seja, caíram 142%. Os novos 
acampamentos que redundam do processo político da luta nas 
ocupações de terras que foram 150 em 2004 ficaram reduzidos a 20 
em 2014. Assim, sem pressão política, o governo do PT passou a 
reduzir drasticamente as ações de implantação da reforma agrária. 
(OLIVEIRA, 2015, p.13) 

 
 

Cabe observar que apesar de 2014, ter sido um ano em que no Brasil os 

conflitos aumentaram em relação a 2013, na Amazônia Legal houve uma certa 
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redução no número de ocorrências e na região do Bico do Papagaio também. A 

compreensão dos processos e das estratégias de luta podem ajudar a entender 

o motivo desta queda no número de registros na região do Bico do Papagaio. 

Acreditamos que os dados de acampamentos e ocupações podem ajudar a 

construir respostas efetivas sobre esta redução dos conflitos no último ano.  

Por exemplo, o gráfico 11 correspondente a todo período estudado,1985 

a 2014, mostra que embora a curva de tendência dos 30 anos dos conflitos no 

campo, seja crescente, a tendência dos dados dos anos do governo do PT são 

decrescentes. Embora, dados do primeiro mandato do governo Dilma ainda 

não sejam suficientes para afirmar-se que em futuro próximo a queda nos 

números de ocorrências possa ser elevada.  

Gráfico 11 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1985-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1985-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 

Exceto se o Partido dos Trabalhadores decidir que é o momento de 

cumprir o prometido aos camponeses: efetuar a reforma agrária e cumprir a 

meta da proposta de assentar um milhão de famílias. Ainda assim, acreditamos 

que não se extinguiria esse massacre que ocorre no campo, pois, os conflitos 

no campo nada mais são do que o resultado do processo luta entre as classes 

e sociedades que disputam a fração do território capitalista no Brasil.O mapa 9, 

a seguir mostra que todos os municípios da região do Bico do Papagaio 

sofreram ocorrências de conflitos, durante os trinta anos 1985-2014:  
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4.0 A Luta pela Territorialização: Os conflitos Contra a Posse, Contra a 
Propriedade da Terra e contra o Território 
 

“Aí ouviu falar que a reforma agrária não era bem assim. 
Na décima, milésima provocação reagiu ... 

E ouviu espantado, as pessoas dizerem, horrorizadas com ele: 
Violência não! 

Luís Fernando Veríssimo  
   (Caderno de Conflitos no Campo, 1993) 

 

A citação é um trecho do poema de Luís Fernando Veríssimo que 

chama-se Provocação. Provocação é a fase/dificuldade que vive o camponês 

desde o seu nascer e os limites de suportar cada dificuldade. Em cada fase da 

vida, uma provocação diferente, também é diferente os limites do “suportar”, 

pois, tudo que quase foi conquistando lhe foi tirado, porque sempre tudo quase 

aconteceu. E na última provocação ouviu falar da reforma agrária, de 

conquistar a terra que ele não tinha. Animou-se porque talvez aconteceria 

amanhã e estava disposto a suportar qualquer coisa, menos mais uma 

provocação.  

Então, ele brigou, quando ele teve a posse, ele brigou, depois lhe 

retiraram a posse e ele se organizou, foi atrás do juíz, do delegado, do padre e 

também do compadre e o latifúndio expulsou. O compadre morreu na briga e 

ele ficou com medo, nele ficou ferida. Oxe, ele tinha filho para dar comida e ele 

não voltou. Abriu outra picada constuiu outro barraco, mais uma vez se fincou, 

plantou a roça de novo e o latifúndio sufocou. Então veio o tal do movimento 

social e disse vamos lutar por nossos direitos, juntou gente de tudo quanto era 

canto, era índio, preto e branco, herança da terra que ele nunca conquistou. 

Tinha gente da cidade, ir para fábrica e favela, era só necessidade, o negócio 

era plantar, porque na terra tudo dá e na fábrica tudo toma. Então ele entendeu 

afinal, sou camponês, o meu suor é meu! Eu vou pro MST eu vou pra esse 

movimento camponês, acampou, ocupou, disseram vamos conquistar, para 

isso vamos ter que brigar, isso não tem problema eu só quero meu lugar, não 

tenho medo de lutar. Aí disseram, vamos ter que mudar, tem que brigar, mas 

tem que politizar e politizar deixou de ser conhecer os direitos, virou apoiar 

partido. Afinal, a briga era contra o latifundiário ou era o Estado? Se é o 
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Estado, vamos tomar o Estado a gente vira PC do B e a gente vira PT, só que 

para o partido o camponês virou só trabalhador e terra prometida foi trocada 

por uma tal de qualidade de vida e se ele aguentar o banco e os juros, ele vira 

produtor. O intelectual, achou interessante e ele contou tudo para o Doutor. So 

que aquele intelectual também tinha partido e só queria que o camponês fosse 

mais um trabalhador. O Estado deu outro nome para função do camponês e 

doutor só adotou o que Estado lhe mandou. O Doutor, dizendo ele, sabe bem o 

que eu sou! E aí disse o camponês; - Vou lhe dizer de verdade doutor, o 

senhor que conta a história da cidade e do agricultor. Minha história aqui no 

Bico não é de paz é de terror, conflito de terra, acampamento, ocupação. Só 

não me falta o amor por essa terra que choro, todo dia ameça de morte, 

quando não é tentativa, matam mesmo, a desgraça já tem nome, tem endereço 

e sobrenome, chama latifúndio e tem santo que faz milagre e que se chama 

grilagem. A gente já perdeu tudo, o filho foi trabalhar na fazenda e escravo ele 

virou, somos desrespeitados, superexplorados por essas bandas. Antes, era o 

Estado e o latifúndio, veio o exército e depois foi a polícia, agora vem o senhor 

dizer que meu fim é esse, que nessa sociedade só cabe o trabalhador, pois 

meu destino é morrer e quando eu morrer, quero ver o que o senhor vai comer, 

porque meu suor a terra exugou, o senhor volta para sua cidade e quando tiver 

necessidade de alimento na mesa, o senhor lembra o que eu sou e pára de 

dizer para sociedade que o camponês acabou. Eu não me rendo para o doutor! 

 

4.1  Conflito por Terra: o conflito socioterritorial. 

 

A partir desta (es)(his)tória narrada introduzimos a discussão sobre a 

violência contra a ocupação e posse, assim como os demais conflitos no 

campo que receberam definições conceituais, o que é fundamental, pois ajuda 

a esclarecer os vários tipos de ação que assume a sociedade.  

No caso desta tese utlizamos várias definições elaboradas nos 

Cadernos de Conflitos, algumas delas são reformuladas por questão de 
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organização do próprio pensamento, porém boa parte da estrutura organizativa 

do trabalho tem por base a divisão conceitual dele.  

Desta forma, as ocorrências de conflitos no campo ao longo desses 

trinta anos, foram aglutinadas em forma de tabelas por tipo de conflito, 

apresentando suas características as principais identificações. Segundo o 

Caderno de Conflitos 2014, “são catalogados em conflitos por terra, conflitos 

pela água, conflitos trabalhistas, conflitos em tempos de seca, conflitos em 

áreas de garimpo.  

Assim reiterando, no conflito por terra são identificados o município de 

origem do conflito, o nome do conflito que representa o lugar da disputa, a 

data, o número de famílias e a categoria social envolvida.  É definido as 

seguinte maneira: 

 

Conflitos por terra são ações de resistência e enfrentamento pela 
posse, uso e propriedade da terra e pelo acesso a seringais, 
babaçuais ou castanhais, quando envolvem posseiros, assentados, 
quilombolas, geraizeiros, indígenas, pequenos arrendatários, 
pequenos proprietários, ocupantes, sem terra, seringueiros, 
camponeses de fundo de pasto, quebradeiras de coco babaçu, 
castanheiros, faxinalenses, etc. (Caderno de Conflitos no Campo, 
2014) (Sem grifos no original) 

 

Ou seja, o conflito por terra coloca em disputa as formas de uso e de 

apropriação da terra pelas classes sociais do capitalismo e as sociedades que 

possuem outros tipos de relação social de produção. Está na designação ao 

tipo de utilização que caberá a terra.  É uma espécie de termômetro da luta 

pela terra entre as classes sociais, da disputa sobre qual sujeito social se 

apropriará da renda da terra. Ou seja, da lógica que irá reger a produção, se é 

a lógica da terra de trabalho, ou a lógica da terra de negócio. (Oliveira, 2007),  

São assim, tipos de propriedade diferentes e somente se explica, 

segundo Paulino (2006, p.30) “através do caráter contraditório do 

desenvolvimento capitalista, que comporta tanto a propriedade privada 

capitalista, quanto a propriedade privada camponesa da terra. Outra 

característica da grilagem de terras está fundamentada no capitalismo rentista. 
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“ A terra pode produzir renda sem estar sendo utilizada mesmo estando em 

mãos de seu legítimo proprietário “ (Martins, 1988, p. 33) 

Nas discussão sobre os registros de ocorrências totais em cada período 

de governo dos últimos 30 anos, foi demonstrada as políticas de governo 

destinadas a esses dois tipos de propriedade. Dessa forma, com os dados do 

registro total  buscou-se revelar a concentração dos conflitos nesses governos. 

Nos próximos registros, deve ser feito uma tentativa de leitura dos processos 

de conflitos em particular.  

Desta forma, o levantamento das ocorrências de conflitos por terra nos 

últimos trinta anos são bastante reveladores. O gráfico 12 a seguir, mostra que 

comparando-se este gráfico com o gráfico 03, a primeira constatação revela 

que os conflitos por terra são os conflitos que apresentam maior ocorrências 

dentre todos. Assim, enquanto para o Brasil o total de ocorrências foi 29.716, 

deste total 23.021 foram especificamente conflitos por terra (77,5%); na 

Amazônia Legal  no total de 12.823, havia 7.559 conflitos por terra (58,9%); nos 

estados do Maranhão, Pará e Tocantins nas  8.726 ocorrências, tinha 4.667 

conflitos por terra (53,5%); e, na região do Bico do Papagaio, nas 5.433 

ocorrências, 1.687 ocorrências de conflitos no campo foram conflitos por terra, 

correspondendo a 31,1%. 

Comparando-se a Região do Bico do Papagaio com as demais áreas, 

verifica-se que esta região foi aquela que apresentou o menor percentual em 

relação ao total de conflitos. Isto decorreu, pelo fato de que outros conflitos 

também são bastante prepoderantes na região, como por exemplo, o trabalho 

escravo e as violências contra a pessoa. 

Outro aspecto importante foi que, com exeção dos anos 1993, 1995 e 

1998, o número de ocorrências registrada mateve uma certa estabilidade em 

comparação as outras áreas. No Brasil ocorreu momentos de quedas 

relativamente grandes de início, entre 1990 a 1994, período do governo 

Collor/Itamar e nos ano entre 2000 e 2002, período do governo FHC. O ano de 

2008 do governo Luís Inácio também apresentou um pequeno decréscimo. 
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Gráfico 12 - Brasil - Ocorrências de Conflitos por Terra 
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Os registros referente aos estados do Pará, Tocantins e Maranhão 

apresentaram decrécimo em 1995, 1998 e 2000. Na região do Bico do 

Papagaio houve uma queda nos registros de ocorrências nos anos de 1993 e 

1995.  

O número de famílias também foi um dado importante dos registros que 

nos forneceram a dimensão do alcance dos conflitos pela terra na região. 

Vejamos o gráfico 13, a seguir. Este gráfico do número de famílias em conflitos 

por terra não apresenta uma situação muito diferente do número de 

ocorrências. Porém, no ano de 1987 do governo Sarney há um número 

extremamente elevado de famílias envolvidas nesses conflitos. No Brasil, foram 

130.076 famílias, na região do Bico do Papagaio, 3.695 famílias. Em 1993, foi o 

ano de toda série histórica que apresentou menor número de famílias 2.373 na 

região do Bico do Papagaio, enquanto isso, no Brasil foram 48.905, na 

Amazônia Legal 19.685 e nos estado do Pará, Maranhão e Tocantins 15.054 

famílias. Assim como em todo Brasil, 2005 foi o ano em que mais se teve 

famílias envolvidas em conflitos com 14.061 famílias na região do Bico do 

Papagaio e na Amazônia Legal, 58.868. Os anos que a região do Bico do 

Paspagaio mais teve famílias envolvidas em conflitos foram os anos de 1999 

com 12.700 famílias, 2000 com 11.718 famílias, 2005 com 14.061 e 2011 com 

10.942 famílias. 

Desta forma podemos dizer que no governo Sarney o período foi de 

grande elevação dos conflitos no campo, o governo herdou os problemas 

adivindos do período de ditadura, foi obrigado a constuir o I PNRA, devido a 

pressão social e a luta pela democracia que vinha ocorrendo no país. No 

período Collor/Itamar, ocorreu uma relativa queda no número de conflitos, 

porém o número de famílias envolvidas foi equivalente ao governo anterior, ou 

seja, uma concentração maior de famílias por conflitos. No início do governo 

FHC, os picos foram bastante elevados, porém a pressão política e econômia 

através das políticas públicas para o campo e a criminalização dos movimentos 

sociais, fez com que acontecesse um certo descréscimo no número de 

conflitos.  
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Gráfico 13 - BRASIL - No de Famílias envolvidas em Conflitos por Terra - 1987 a 2014 
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Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1985-2014) - Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. Org: Chaves, R. Patrícia 
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Porém, é necessário observar que em seus últimos anos de governo, 

especialmente 2001, há uma queda no número de famílias e um aumento 

expressivo no número de ocorrências, ou seja, uma diminuição do número de 

famílias por conflitos. 

Nos governos do PT, Lúis Inácio e Dilma, houve um certo decréscimo no 

número de famílias, devido, como já afirmado anteriormente, em decorrência 

das politicas assistencialista implementadas. Porém, diferente do governo de 

FHC, os governos petistas mantiveram um diálogo com as lideranças 

movimentos socioterritoriais, construindo acordos políticos que comprometeram 

a luta pela terra. 

É necessário, portanto, que se observe como na região do Bico do 

Papagaio ocorreu a distribuição dos conflitos por terra em cada período: A 

seguir, o mapa 06 de número de ocorrências e famílias nos conflitos por terra 

no período de governo de Sarney. 

Neste período foram três anos de resgistros, e, como já afirmado antes, 

foi um período de profunda violência no campo. A região já era reconhecida 

pelos conflitos entre grileiros com seus pistoleiros, militares e camponeses, 

pela “ordem” estabelecida pelo GETAT e o clima de terror constante. Kotscho 

(1981), narrou um pouco do massacre destas lutas:  

Tiroteios e mortes, em consequências de conflitos entre antigos 
posseiros e bandos de pistoleiros contratados por grileiros, fazem 
parte da rotina, não chegam a causar maiores transtornos no quartel 
general do GETAT em Marabá. Apenas no períod que vai de maio – 
quando o líder camponês Raimundo Ferreira Lima, o “Gringo”, foi 
assassinado em Araguaia – a novembro de 1980, outras 32 pessoas 
morreram em consequência do conflitos de terras. (KOTSCHO, 1981, 
p.31) 

 

Gringo, era agente de Pastoral de Conceição do Araguaia e líder do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Segundo a galeria de martíres da 

Comissão Pastoral da Terra o líder camponês foi sequestrado com participação 

da polícia, a mando de latifundiários da região, e levado para Araguaína-TO, 

torturado e morto. 
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MAPA 10 
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Ambos os municípios, Conceição do Araguaia-PA e Araguaína-TO 

aparecem no mapa de conflitos nesse período. Conceição do Araguaia foi o 

município que mais possuiu ocorrências de conflito, mais de 31 ocorrências, 

com mais de 1000 famílias envolvidas. Araguaína obteve nesse período uma 

média de 5 conflitos, com menos de 500 pessoas envolvidas. 

O fato é que apesar de os conflitos não se localizarem diretamente em 

Araguaína, era em sua comarca que eram resolvidas as questões judiciais. 

Também foi e ainda é, um lugar de cooptação de camponeses para o trabalho 

escravo. 

Marabá já se constituia como o muncípio núcleo da barbárie, era onde 

se localizava o GETAT. São Felixdo Xingu, atualmente ainda é disparado nos 

números de ocorrências e Xinguara que aí aparece com 16 a 20 ocorrências no 

período nas estastísticas de conflitos. Também em destaque na porção Pará 

estava Santana do Arguaia, Dom Elizeu e Rondon do Pará que permaneceram 

nas estatatísticas como se pode ver nos demais mapas. 

Na porção maranhese, Açailândia é o muncípio que apresentou o maior 

número de famílias envolvidas em conflitos. Nesta região, segundo Asselin 

(1982) a expulsão de camponeses e a grilagem já aconmteciam antes mesmo 

da década de 60, porém, com a chegada do Projeto Companhia Agroindustrial 

do Araguaia, os conflitos se acirraram.  

O autor conta que a chegada do projeto repercutiu inclusive na mudança 

do trecho da Belém-Brasília para que esta pudesse passar na rota de 

localização do projeto e que esta região foi um segundo foco de grilagem no 

período da construção da rodovia. 

O segundo foco de grilagens partiu da Belém Brasília, do lado 
esquero de quem vai para Açailândia, entrando do lado do Tocantins, 
via São Pedro da Àgua Branca. São os grilos Campo Alegre e 
Frades, atingiram a área de povoação mais antiga do município de 
Imperatriz e, especialmente , todas as populações indígenas. 
(ASSELIN, 1982, p. 38) 

 

Sader (1986), escreveu que no final de sua pesquisa haviam esses 

povoados Frades e Campo Alegre e que os camponeses que ali viviam sofriam 

o processo de expulsão e já se preparavam para mais uma etapa de migração. 
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Nos municípios de Amarante do Maranhão e Montes Altos onde estão 

instalados territórios indígenas, verificou-se ocorrências de conflitos por terra. 

Este período caracterizou-se, portanto, pelas inúmeras fraudes de títulos de 

terra como explicou Asselin. Na porção tocantinense se destacou São 

Sebastião do Tocantins, um pequeno município do extremo norte. 

No perído Itamar/Collor (1990-1995), acentuaram-se os conflitos por 

terra, como mostra o mapa 07, a seguir. O mapa de conflitos por terra deste 

governo, mostra-nos que o segundo ano de seu mandato (1991), foi o ano em 

que mais ocorreu conflitos por terra. No entanto, o ano anterior (1990) 

apresentou um número maior de famílias envolvidas nos conflitos por terra. Em 

1993, houve uma pequena queda no número de ocorrências e o número de 

famílias também reduziu-se. Todavia no mapa do perído dos cinco anos, 

observa-se que a dinâmica dos conflitos em relação aos municípios não foi 

muito diferente. Permaneceramm os mesmos municípios com números 

resgitrados maiores: Marabá, Conceição, Xinguara e Açailândia. 

Assim as mudanças políticas implementadas nesse governo não 

produziram uma dinâmica muito diferente já estabelecida na região do Bico do 

Papagaio, nem tão pouco para Amazônia de um modo geral, pois, reproduz-se 

as contradições como afirmou Martins (1982). 

Para a Amazônia estão se deslocando , continentes populacionais 
desalojados por uma estrutura fundiária concentracionista, 
expropriatória, agravada por uma política governamental  de franca 
opção pela grande empresa.(MARTINS, 1982, p.80) 

 

De fato as políticas de colonização tiveram o papel de permitir que a 

renda da terra fosse apropriada pela grande empresa. 
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MAPA 11 
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No período do governo FHC, como já comentado, urgiram os 

movimentos sociais, quer dizer seu surgimento ocorreu na década de 1980, 

porém atingiram o maior grau de organização, especialmente na região do Bico 

do Papagaio, na década de 90. (FERNANDES, 1990). E, a a pressão junto as 

ações dos movimentos socioterritoriais e sindicais organizados, tais como o 

MST e sindicatos rurais, deflagaram um certo recuo nos últimos anos de FHC, 

em decorrência da chantagem daquele governo com sua proposta de reforma 

agrária pelos correios. Seu slogan era “Para que cortar a cerca, se a porteira 

está aberta?”. E, no ano de 2001, Darci Frigo, membro da CPT- Paraná 

respondeu: “A porteira que se anunciava aberta, continua bem fechada e com 

cadeado novo.” 

O mapa 08 a seguir, constam o número de conflitos e de famílias 

envolvidas nesses conflitos nos oito anos de FHC no poder. Primeiro, nota-se 

que assim como no mapa de ocorrências de conflitos no campo, o mapa 

específico de confltos por terra do governo FHC apresentou o maior número de 

municípios envolvidos quando comparados aos governos anteriores. O 

município de Conceição do Araguaia deixou de ser o município mais 

conflituoso, assumindo Marabá seu lugar. O município de Paraupebas ganhou 

espaço com a violência e, efetivamente tornou-se conhecido nacionalmente 

pelos conflitos por terra. Algo que podemos também destacar nesse período foi 

o aumento considerável no número de famílias envolvidas. Especialmente, 

Marabá apresentou mais de 7.000 famílias envolvidas em conflitos, 

Parauapebas também, Santana do Araguaia mais de 5.000, São Felix do Xingu 

também e, Nova Ipixuna outros 1.000. 

Contudo, parecia que Século XXI trazia boas novas, se a mundánça não 

tinha chegado exatamente na virada do milênio, ela viria no ano de 2003 como 

escreveu Dom Tomás Balduíno, no Carderno de Conflitos no Campo de 2002:  
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[...] é esperança com a chegada de Lula no poder, como 

oportunidade única de realização de mudança em nosso país. O povo 
organizador responsável por esse evento de repercussão continental 
e mundial, está buscando novos instrumentos de continuar a luta.” 
(Dom Tomás Balduíno, Apresentação do Caderno de Conflitos no 
Campo, 2002, p. 07) 

 

Aliás, Dom Tomás era homem feito de esperança, pois, pela sua 

atuação e posicionamentos no apoio a luta pela terra, frases que resgatavam a 

esperança, sempre eram produzidas por ele, porque eram parte dele. Enfim, 

todos precisavam acreditar e como ele mesmo afirmou, apesar das incertezas 

e da pressão, “a esperança nunca morre”. 

E foi nesse clima de esperança que nasceram as políticas do governo 

Luís Inácio, no primeiro mandato não corresponderam ao que boa parte dos 

que lutam pela reforma agrária almejavam, e, no segundo mandato revelaram 

que não era objetivo que a reforma agrária fosse implantada. Como 

consequência, essas políticas produziram seus efeitos, tornou-se o período de 

conflitos em toda a história com maior ocorrências de conflitos e de famílias 

envolvidas já registradas. 

Vejamos no mapa 09 de conflitos por terra como isso ocorreu na região 

do Bico do Papagaio. Em Marabá foi crescente o número de conflitos por terra 

ocorridos nos oito anos quando ficou entre 10 e 50 conflitos, exceto em 2010, 

quando destacaram-se Rio Maria, Floresta do Araguaia, Anapu, Itupiranga, São 

Domingos do Araguaia e Breu Branco. Sapucaia que é um muncípio localizado 

dentro do município de São Félix do Xingu, que, até então não havia 

apresentado registros, neste período de governo de FHC veio a se somar aos 

municípios conflituosos da região do Bico do Papagaio. Açailândia e Amarante 

do Maranhão também apresentaram entre 26 e 50 ocorrências de conflitos com 

mais de 1.000 famílias envolvidas. Dentre os muncípios que possuiam o maior 

número de famílias envolvidas também estavam Marabá, Santana do Araguaia 

e São Domingos do Araguaia. A esses municípios somava-se Tocantinópolis 

com mais de 500 famílias no estado de Tocantins, e, do outro lado na porção 

maranhese, Porto Franco, também com mais de 500 familias em conflitos por 

terra, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu.  
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No Governo Dilma, mais um voto de confiança ao PT, também o grande 

receio de que as políticas do PSDB retornassem ao “cenário”. Afinal, no 

Governo do PT, não houvera reforma agrária, as mediações foram construidas 

e a economia capitalista mundial produzia alguns efeitos econômicos no Brasil, 

colocando no cenário nacional, indíces elevados de crecimento econômico que 

animaram o povo, através do aumento do poder de compra e a qualidade de 

vida melhoraram. A marola da crise internacional chegou por aqui efetivamente 

no ano passado (2014) e o governo segurou os juros dos créditos e etc, até o 

início deste ano (2015) para que o problema não viesse atrapalhar a reeleição 

de Dilma para mais um mandato. 

Os conflitos por terra em relação ao governo de Luís Inácio obviamente 

levemente se atenuaram, pois em algumas partes do Brasil, a decisão dos 

movimentos socioterritoriais e mesmos sindicais foi de permancer na luta. 

A região do Bico do Papagaio foi uma dessas regiões que de meados 

para o final dos anos 80 e, principalmente na década de 90, os camponeses 

posseiros ingressaram nos movimentos socioterritoriais, particularmente no 

MST. E, este movimento foi responsável até certo ponto ainda é, por boa parte 

das conquistas dos camponeses da região para esse período, como veremos 

nos dados de sujeitos sociais em luta pela terra. 

Desta forma, a região do Bico do Papagaio apresentou nos quatro anos 

de governo de Dilma, os seguinte muncípios em conflitos, como mostra o mapa 

10 a seguir. 

Marabá e Amarante do Maranhão permaneceram como os municípios 

mais conflituosos. Em Marabá a maioria das ocorrências foi com camponeses 

assentados e acampados e em Amarante com indígenas. São Félix do Xingu 

também permaneceu entre os conflituosos. Em Anapu os conflitos envolveram 

os camponeses extrativistas, e, em Santana do Araguaia os camponeses 

assentados na antiga fazenda da Volksvagem, um conflito famoso denunciado 

pelo padre Ricardo Rezende nos jornais que teve repercussão internacional. E, 

isto quer dizer, que os conflitos não se extinguiram. 



158 

 

MAPA 14 
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O município de Marabá-PA tem sido, sem dúvida, aquele que tem 

concentrado o maior número de conflitos na região do Bico do Papagaio. Na 

Rodovia Federal BR 155 que liga Marabá a Parauapebas e municípios 

cincunvizinhos, atualmente, os acampamentos e assentamentos de 

camponeses disputam o território capitalista com as grandes fazendas 

agropecuárias capitalistas.  

O Grupo Santa Bárbara é famoso por envolvimento em grilagem. No ano 

de 2013 o departamento jurídico da CPT-Marabá concluiu um estudo, realizado 

em 4 das mais de 50 fazendas pertencentes ao Grupo Santa Bárbara, do 

banqueiro Daniel Dantas. Este estudo mostra que 71,81 % da área que 

compõe os quatro imóveis é composta por terras públicas federais e estaduais. 

O estudo foi feito nas fazendas Cedro e Itacaiúnas (localizadas no município 

de Marabá e Eldorado dos Carajás), Castanhais e Ceita Corê (localizadas nos 

municípios de Sapucaia e Xinguara). Os quatro imóveis juntos, possuem uma 

área total de 35.512 hectares e de acordo com o levantamento feito, desse 

total, 25.504 hectares não há qualquer comprovação documental de que tenha 

havido o regular destaque do patrimônio público para o particular, constituindo 

2/3 da área como terras públicas federais e estaduais. 

Segundo foi noticiado no jornal Brasil de Fato no dia 14/05/2013, 

conforme documentos do arquivo Dom Tomás Baduíno – CPT, na Fazenda 

Cedro, apurou-se que o imóvel de 8.300ha é formado por seis áreas distintas: 

área 01 com 1.014,82 ha; área 02 com 4.430,42ha; área 03 com 1.15,25ha; 

área 04 com 791,40ha; área 05 com 520,40ha e área 06 com 528ha. Das seis 

áreas que compõe o complexo, há documentação legítima apenas das área 3 e 

4, totalizando 1.543,25 hectares ou seja 22,8% do imóvel. O restante, 78,02% 

são terras públicas do Estado do Pará. O ITERPA e a Ouvidoria Agrária 

Nacional foram informados da situação e um processo foi instaurado para 

apurar o caso. 

Sobre a Fazenda Itacaiúnas a situação não é diferente. O imóvel de 

9.995 ha é composto por 05 (cinco) áreas distintas: área 01 com 3.612ha; área 

02 com 2.169ha; área 03 com 2.084ha; área 04 com 1.585ha e área 05 com 

489ha. Das cinco áreas que compõe o complexo, há documentação legítima 
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apenas das áreas 2 e 3, totalizando 4.253 ha ou seja 42,55% do imóvel. O 

restante, 58,45% também são terras públicas federais.  

Além das duas, maior escândalo está ligado as Fazendas Castanhais e 

Ceita Corê que juntas totalizam 17.224 hectares, na fraude utilizou-se apenas 

um título com área de 4.356 ha, expedido pelo Estado do Pará em 1962, se 

forjou matrículas de outros 12.868 ha que formaram a maior parte das duas 

fazendas citadas. Portanto, 74,71% do total da área das duas fazendas é 

composta de terras públicas federais, ilegalmente ocupadas pelo Grupo Santa 

Bárbara.  

O Grupo Santa Bárbara, do banqueiro Daniel Dantas, nos últimos anos 

comprou mais de 50 fazendas na região com área superior a 500 mil hectares. 

Grande parte das áreas são formadas por terras públicas federais e estaduais 

griladas. Contudo, nem o INCRA e nem o ITERPA tem adotado qualquer 

medida legal para arrecadar as terras e destiná-las ao assentamento de 

famílias de trabalhadores rurais sem terra, conforme determina o artigo 188 da 

Constituição Federal, pois seus supostos/falsos proprietários são apenas 

meros detentores dos imóveis, haja vista a proibição constitucional de posse de 

particulares sobre bens públicos.  

Há seis anos que cerca de 650 famílias ligadas ao MST e a FETAGRI 

estão acampadas em quatro fazendas do grupo Santa Bárbara (Cedro, 

Itacaiúnas, Maria Bonita e Castanhais), esperando serem assentadas. Os 

25.504 hectares de terras públicas ocupados ilegalmente pelo Grupo dariam 

para assentar cerca de 600 famílias. 

Em 2009, camponeses do MST e da  Fetraf - Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura e da Asparmab - Associação de Pequenos 

Agricultores de Marabá, decidiram ocupar a fazenda Cedro. No quadro 02 a 

seguir, estão o registro do conflitos em 2009. 

Consta nos registros da CPT, que no mesmo ano os movimentos 

acordaram que ao invés de ocuparem o mesmo imóvel seria mais viável que 

atuassem em locais diferente. 
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A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf) e o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) decidiram 
juntar forças. Vão dividir a área de atuação das duas instituições na 
região do sudeste do Pará. Foi acertado que os camponeses que 
seguem orientação da federação deixarão hoje a Fazenda Cedro, no 
Km 563 da PA-150, e serão transferidos para outro imóvel da mesma 
agropecuária, a Fazenda Espírito Santo, em Xinguara, invadida em 
fevereiro. Em troca, o MST retira suas famílias da Espírito Santo e 
ocupa os barracos levantados pela Fetraf na Cedro. "Os dois 
movimentos não podem ficar juntos na mesma fazenda. É um 
desperdício de forças", explica Francisco Ferreira de Carvalho, o 
Chico da Cib, presidente da Fetraf. (Arquivo do Centro de 

Documentações Dom Tomás Balduíno, Correio Braziliense, 
10/04/2009) 

 

Tavela 02- Registro da Ocupação da Fazenda Cedro 

 

Ocupações (2009) 
   Município Nome do Conflito Data Famílias  Categorias 

Marabá 
Faz. Sta. Rosa/Cedro/Plutão/Agrop. 
Sta. Bárbara 10/02/2009 100 Fetraf 

Marabá 
Faz. Sta. Rosa/Cedro/Plutão/Agrop. 
Sta. Bárbara 01/03/2009 240 MST 

Marabá 
Faz. Sta. Rosa/Cedro/Plutão/Agrop. 
Sta. Bárbara 15/07/2009 

 
Asparmab 

Marabá 
Faz. Sta. Rosa/Cedro/Plutão/Agrop. Sta. 
Bárbara 29/07/2009 40 Asparmab 

Fonte: Caderno de Conflitos no Campo (2009) 
Org. Chaves, P. Rocha 

 

 

O acordo foi cumprido e atualmente no pré-assentamento Helenira 

Resende, foto 01, a seguir, vivem camponeses do MST, que no trabalho de 

campo, tive oportunidade de conhecer e conversar. Eles informaram que são 

várias as ocorrências de conflitos na fazenda, confronto direto entre os 

empregados/”pistoleiros” da fazenda e camponeses que vivem cotidianamente 

ameaçados e em alguns desses confrontos foram feridos por estes “capangas” 

da fazenda. 

Na ocasião em que estivemos no pré-assentamento Helenira Resende 

um dos camponeses sem-terra que nos receberam (a mim e professor 

Ariovaldo) referindo-se aos chamados guardas da fazenda, disse que não 

sabia como eles ainda não haviam atirado. Pois, quando percebem que alguém 

estranho se aproxima do pré-assentamento, eles começam a disparar tiros da 

sede da fazenda. Os camponeses sem terra e os camponeses do movimento 

sindical tem enfrentado uma verdadeira guerra contra o grupo Santa Bárbara. 
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Foto 01 
Placa de Entrada do Acampamento Helenira Resende, 

localizado na Fazenda Cedro 

 
Autora: Patrícia Rocha Chaves (30/09/2014) 

 

Em nota, a CPT divulgou sobre os vários confrontos que ocorreram nos 

últimos anos entre camponeses e a empresa agropecuária: 

Há seis anos que cerca de 650 famílias ligadas ao MST e a 
FETAGRI estão acampadas em quatro fazendas do grupo Santa 
Bárbara (Cedro, Itacaiúnas, Maria Bonita e Castanhais), esperando 
serem assentadas. Os 25.504 hectares de terras públicas ocupadas 
ilegalmente pelo Grupo dariam para assentar cerca de 600 famílias. 
Nos últimos 5 anos, seguranças e pistoleiros do Grupo Santa 
Bárbara, já assassinaram um trabalhador sem-terra e feriram à bala 
outros 33, nas ocupações em suas fazendas. O Grupo tem sido 
também, frequentemente, denunciado por despejo ilegal, uso de 
veneno pulverizado por avião, contratação de pistoleiros e uso ilegal 
de armas de fogo, com o objetivo de expulsar as famílias que ocupam 
5 de suas mais de 50 fazendas na região. (COMISSÃO PASTORAL 
DA TERRA - CPT DA DIOCESE DE MARABÁ, 13 DE MAIO DE 
2013) 

 

Em 17 de abril de 2015, em ato de memória aos camponeses mortos na 

chacina de Eldorado dos Carajás, na curva do S, esteve presente o Ministro 

Patrus Ananias, acompanhado da presidenta do INCRA, Maria Falcón. O ato 

ocorreu após uma semana de atividades do Acampamento da Juventude, com 

jovens militantes que vieram dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. 

Havia também, autoridades de Estado presentes. 
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Na pauta estavam a reforma agrária e a violência no campo, segundo os 

registros da CPT, Patrus Ananias falou sobre o elevado grau de violência que 

ocorre tanto no campo paraense, como no Brasil inteiro. “A questão da 

violência no Brasil é um desafio que deve mobilizar todos nós, corações e 

consciências”, disse no discurso. Prometeu ressignificar a reforma agrária no 

Brasil para que os “assentamentos se tornem espaços de vida, auto 

sustentáveis, espaços de produção de alimentos saudáveis”. Consta nesses 

registros que, no entanto, quando questionado, quando serão assentados os 

acampados em diversos acampamentos na beira da estrada entre Marabá e a 

curva do S, como na fazenda Cedro, do grupo Santa Barbara, de Daniel 

Dantas, o ministro não se manifestou. 

Várias lideranças do MST tiveram a oportunidade de se manifestar e 

aproveitando a presença de Maria Lúcia Falcón, Charles Trocate contando a 

história do massacre ao ministro Ananias, denunciou que “o monopólio que a 

DS do PT exerceu na direção do Incra só trouxe prejuízo aos camponeses, e 

só trouxe poder ao grupo ao qual o Incra está submetido. Todos os 

superintendentes da instituição nos últimos anos só trabalharam para obter 

como resultado final a eleição de prefeitos, vereadores e deputados”.  

O MST tem denunciado os graves casos de corrupção que tomaram a 

Superintendência Regional 27 do INCRA, localizada em Marabá. Como por 

exemplo, o “esquema de sustentação política e financeira” de um grupo 

criminoso, com desvios, entre outros, de verbas do Pronaf, no texto “Quem 

aperta o gatilho nos assassinatos do campo no Pará?” (MST, 30 de 

setembro de 2014). Essa é uma das causas da explosão de conflitos na região. 

O esquema teria sido montando, segundo denúncia, pela então 

deputada estadual Bernadete Ten Caten (PT-PA) enquanto foi superintendente 

do INCRA, o que resultou em uma condenação por desvios de verba pela 

Justiça Federal. Seu filho, Dirceu Ten Caten, foi eleito deputado estadual, pois 

ela não poderia concorrer. No ato, ele dirigiu-se “à juventude sem-terra” e não 

demonstrou constrangimento no palco diante das acusações de corrupção 

vinculadas a sua campanha. A acusação do MST sustenta que o esquema 

criminoso teria continuado mesmo após saída de Ten Caten do INCRA: “nos 
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anos 2012 e 2013, o marido de Bernadete, Luis Carlos Pies, esteve na 

superintendência como secretário, com fortes indícios de dar continuidade à 

trama de Bernadete. 

Nos ambientes políticos em que estivemos conversando com lideranças 

de movimentos e seus apoiadores há consenso geral sobre a atuação do 

INCRA, isto foi inclusive confirmado por colegas que pesquisam os movimentos 

sociais na região e professores que ministram aula nas escolas do campo. O 

professor Luciano Laurindo que é professor na rede estadual de educação 

confirmou que cada presidente que o INCRA estabelece na região, constrói 

pactos políticos, utilizando o poder sobre as terras públicas em período de 

eleição. 

Voltando ao episódio da visita do ministro Patrus Ananias, o mesmo teria 

afirmado que iria assentar todos os acampados, como teria prometido Dilma a 

Ananias. Disse que, segundo a promessa, iria focar os assentamentos em 

terras públicas “em ano de dificuldade financeira, vamos atacar por ai: onde for 

terra pública vamos acelerar novos assentamentos”. 

Supostamente, pelo que consta, o governo do PT tem adotado via Incra 

mais o critério de compra e venda do que o critério de desapropriação, quer 

dizer, não há “prejuízo para o tal proprietário”. Pelo visto isto também significa 

menos enfrentamento ao latifúndio. Na contradição, não se sabe se essas 

terras são as terras públicas griladas que formam as grandes propriedades 

predominantemente na Amazônia. Assim, podem-se imaginar que centenas de 

acampamentos poderão ser assentados. 

E, a terceira promessa de Falcón, seria dar infraestrutura para os 

assentamentos, o “desenvolvimento”: “não basta fazer, tem que desenvolver”. 

A infraestrutura é um problema sério nos acampamentos e assentamentos da 

região do Bico do Papagaio. A seguir, as foto 02, 03, 04 e 05 mostram as 

infraestruturas no Pré-assentamento Helenira Rezende, onde vivem atualmente 

em torno 300 famílias. 

José Batista, advogado da CPT, informou também que atualmente no 

Estado do Pará a violência no campo em detrimento das escolhas pela 
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expansão de economias predatórias como pecuária extensiva, mineração e 

extração da madeira fazem com que os números da violência no campo, 

depois do massacre de Eldorado dos Carajás, continuassem aumentando 

assustadoramente, pois, mais de “200 camponeses e lideranças foram 

assassinadas no estado do Pará depois do ocorrido." 

Foto 02 - Casas erguidas pelos acampados do  
Acampamento da Fazenda Cedro 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (30-09-2014) 

Foto 03 - Vista panorâmica da entrada do acampamento 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (30-09-2014 
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Foto(04):Canteiros de Verduras formados pelos Acampados 

 
Comissão Pastoral da Terra  (30-09-2014) 

 
Foto(05): Moradias dos Acampados  

 
Comissão Pastora da Terra (30-09-2014) 

 
Em 2015, no sul e sudeste do Pará, calculou Batista, há 120 fazendas 

ocupadas por 12 mil famílias, enquanto mais de 60 mil famílias vivem em 
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assentamentos. Ou seja, há muito mais o que fazer para impedir que a 

violência no campo, naquela região, continue alimentando esses índices. 

Dentre as Fazendas em que os movimentos socioterritoriais ocuparam 

em Marabá e que estão na lista de fazendas griladas de Daniel Dantas, 

também tive a oportunidade de conhecer a Fazenda Itacaiúnas, reivindicada 

dede o ano de 2003 para fins de reforma agrária, como mostra a figura 02 a 

seguir. 

Figura 02 
Recorte de Jornal sobre Impasse de Desaparição de Fazenda Itacaiúnas 

 

Fonte: Arquivo CPT- Marabá (Centro de Documentação Tomás Balduíno, 2003) 
 

Em 2012, os camponeses da Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura do Pará - Fetagri acamparam em frente à fazenda. Depois de vários 

despejos que os camponeses vem sofrendo, desde o ano de 2003 do 

acampamento em frente a Itacaiúnas, no ano de 2013 ela foi "loteada" pelos 

movimentos. Desde o ano de 2012 que esta propriedade é palco de conflitos, 

e, depois de vários confrontos, 200 famílias decidiram ocupá-la. São Famílias 
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que vieram de três acampamentos da região: Santa Luzia, Estrela da Manhã e 

Nossa Senhora da Aparecida. 

No final de 2012, os sem-terra expulsaram os empregados da fazenda e 

por conta disto, cinco líderes de sem-terra foram indiciados por ameaça e 

cárcere privado. Desde então, foram vários os impasses, ação de despejo e 

reintegração de posse. O Incra decidiu negociar a fazenda com o suposto 

proprietário. Até então, se discute na Justiça Federal o valor do imóvel. A 

empresa diz que o preço da propriedade é de pelo menos R$ 45 milhões, 

enquanto que o Incra avaliou em R$ 17 milhões, mas abatendo o passivo 

ambiental (crime ambiental) o preço cai para cerca R$ 3 milhões. 

Em 2014 no mesmo mês em que estivemos na fazenda as notícias eram 

de que o presidente do STR de Marabá, ligado à Fetagri, José Maria Martins, 

esclareceu que a fazenda Itacaiúnas, localizada no município de Marabá, com 

área de aproximadamente 9.600 hectares, era pleiteada por 204 famílias de 

trabalhadores rurais sem terras, ligadas à Fetagri, há 11 anos, para fins de 

reforma agrária. E, estava ocupada em sua totalidade, há um ano. O 

superintendente regional do Incra em Marabá, Eudério de Macedo, havia 

informado a Comissão Nacional de Combate a Violência no campo que o 

processo de desapropriação da referida fazenda foi sobrestado pela Justiça 

Federal de Marabá, atendendo pedido dos proprietários que ingressaram com 

ação declaratória de produtividade. 

O advogado da CPT de Marabá, José Batista, esclareceu que a ação de 

reintegração de posse proposta pelos proprietários da fazenda foi transferida 

para a 2ª Vara Agrária Federal de Marabá que determinou a suspensão do 

cumprimento do mandado de reintegração de posse.  

A seguir fotos da fazenda, divisão de lotes que já havia sido efetuada e 

também as moradias dos camponeses acampados. Na região o cultivo da 

mandioca para a produção de farinha é atividade comum entre camponeses. 

Porém, uma das atividades principais é o extrativismo da castanha. Na ocasião 

assentados informaram que os proprietários pediram alguns dias para retirarem 

animais criados na fazenda. 
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Foto 06 - Placa de Entrada da Fazenda Itacaiúnas 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 

 
 
 

Foto 07 - Vestígios do Acampamento em Frente a Fazenda 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 



170 

 

 
Foto 08 - Sede 1 da Fazenda Itacaiúnas 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 

 
 

Foto 09 - Placa de Atividade Econômica de Acampados 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 
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Foto 10 - Moradia, Loteamento Concluído 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 

 
 
 

Foto 11 - Plantação de mandioca, atividade econômica 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 
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Foto 12 - Curral da Fazenda 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 

 
 

Foto 13 Animais da Empresa Agropecuária 

 
Autora: Chaves, P. Chaves (02/09/2014) 
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Entre essas fazendas, estão também a Fazenda Santa Tereza e a 

Fazenda Pioneira (Cozipar), onde mais de mil camponeses do MST 

encontravam-se acampados em 2015. No ano de 2008, os camponeses da 

Fetagri ocuparam a Fazenda Santa Tereza, em um total de 30 famílias, que 

viviam no Acampamento Santa Hernestina. Mas, desde o ano passado, o MST 

vem conduzindo o processo de ocupação dessas duas fazendas. No dia 

09/06/2014 aproximadamente 40 pistoleiros cercaram o acampamento onde 

estão as mil famílias sem-terra nas referidas fazendas. 

A investida dos fazendeiros se deu principalmente após a declaração do 

superintendente do Incra de Marabá, Eudério Coelho, ao jornal Correio 

Braziliense, afirmando que as duas áreas não tinha nenhuma irregularidade 

nem degradação ambiental, que indicassem possível desapropriação. 

O MST afirmou que a Fazenda Santa Tereza está instalada em uma 

área de 3,6 mil hectares, pertencentes ao estado do Pará, sob judice do Iterpa, 

os empresários que assumiram a área cometeram crime ambiental, destruindo 

o castanhal existente para abrir espaço para a criação de gado. “Segundo 

Ayala, liderança do MST, isso ocorreu apesar de, originalmente, o governo 

estadual ter cedido ao primeiro fazendeiro apenas o direito de explorar o 

castanhal, preservando a floresta nativa.” (CPT – Marabá, 2014) 

Já a Fazenda Pioneira, segundo ela, está abandonada desde o ano 

passado, quando a Cosipar, por dificuldades financeiras, decidiu interromper 

suas atividades por prazo indeterminado, dispensando trabalhadores. O 

pagamento das verbas rescisórias e de outros benefícios concedidos aos 

trabalhadores afastados teve que ser mediado pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e homologado pela 2ª Vara do Trabalho de Marabá (PA). 

"Inspecionamos as duas áreas recentemente e constatamos que elas não tem 

nenhum problema". Eudério diz que hoje se reunirá antes com os fazendeiros e 

depois com os sem-terra. "Vamos pedir as famílias sem-terra que deixem as 

duas áreas, depois vamos conversar com os donos para verificar se tem 

interesse em vender." 

Na mesma tarde, o advogado da CPT José Batista desmentiu a fala do 

superintendente Eudério Coelho, "a Fazenda Santa Tereza é alvo de uma série 

de irregularidades. Pois a área tinha uma condição estabelecida pelo Estado 
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para concessão de aforamento, obrigando o foreiro a manter o extrativismo da 

castanha no local e a preservar a floresta nativa isto ocorre com várias das 

fazendas no entorno de Marabá." Batista ainda concluiu: 

 

Fora isso, o domínio útil só poderia ser repassado a terceiros com a 
autorização de seu verdadeiro dono, o governo do estado. Ocorre 
que o castanhal foi totalmente destruído para implantação de 
pastagem, descaracterizando sua finalidade de uso estabelecida na 
concessão e Nagib Mutran, no ano de 2011, vendeu o castanhal para 
o fazendeiro Agostinho Roncetti, sem a devida autorização do Estado 
do Pará”, revela o advogado. (CPT – Marabá, 2014) 

 

As informações são de que, além de todas essas ilegalidades, o imóvel 

rural ainda foi repassado a Rafael Saldanha sem a consulta do Estado. As 

infrações jurídicas cometidas pelos sucessivos fazendeiros, embora 

desconhecida por Eldério, são alvo de um processo do Ministério Público que 

tramita na Vara Agrária de Marabá.  

O advogado, Batista definiu o que “legalmente deveria ser feito nesse 

caso: “é obrigação do Estado do Pará retomar seu patrimônio e cumprir com o 

que estabelece a Constituição Federal no seu artigo 188: destinar o imóvel 

público para o assentamento de famílias sem-terra”. 

Também, afirmou que “com a fazenda da Siderúrgica Cosipar não é 

diferente, parte de quase dez mil hectares com plantação de eucalipto já foi 

utilizada para “esquentar” o carvão ilegal advindo de carvoarias clandestinas e 

usuárias de “trabalho escravo", afirmou Batista. O MST fez várias denúncias 

afirmando que o superintendente do Incra, Eudério Coelho, está de conchavo 

com os fazendeiros, e apontaram várias evidências: 

Constava ainda, nos documentos da CPT sobre o conflito na fazenda 

Cosipar que na noite da violência quando os acampados ligaram para o Incra 

pedindo ajuda por causa do ataque de pistoleiros, que espancaram um 

acampado e colocaram fogo em um carro, Eudério mandou dizer “não sou 

polícia para atuar contra pistoleiros". Depois disse ter "lavado as mãos e que 

não atuará contra o latifúndio no Pará"; De acordo com uma fonte que vive os 

bastidores do Incra que preferiu não se identificar, Eudério teria feito tal 

afirmação, quando se reunia com líderes sem-terra, por estarem na sala ao 

lado os fazendeiros Rafael Saldanha de Camargo e Zé Iran, acompanhados de 
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pistoleiros. Os líderes do MST, afirmaram ainda que, em certo momento da 

reunião com Eudério, entraram dois homens na sala apresentando-se como 

repórter e fotógrafo. Tiraram várias fotos e fizeram várias anotações, e depois 

nos seguiram comunicando via celular nossa saída a alguém”, descreveu Maria 

Raimunda, do MST. 

Horas depois, um carro similar ao utilizado pelas lideranças Sem Terra 

para ir até o Incra foi incendiado nas proximidades do acampamento por um 

grupo de homens armados. Para Maria Raimunda, Eudério não teve 

“escrúpulos” em seu ato. “Entregar de mão beijada, apresentar as lideranças 

do MST para os fazendeiros?”, indagou a Sem Terra. Outro integrante do MST 

no Estado do Pará disse ter recebido um telefonema de uma pessoa ligada ao 

prefeito de São Felix do Xingu, João Cleber de Sousa Torres (PPS-PA), 

dizendo que o mesmo teria enviado mais cinquenta pistoleiros para região 

próxima as fazendas ocupadas, uma vez que a ocupação das famílias de sem-

terra estragaria seus negócios madeireiros. 

Segundo o MST, Souza tem ligações econômicas com Rafael Saldanha, 

grileiro da fazenda Santa Tereza, e Zé Iran, também proprietário ilegal da 

fazenda Cosipar conforme revelou um servidor do Incra. Ele temia represálias, 

porque ainda que a área tenha sido extremamente devastada, resguardava 

vários hectares de castanheiras onde Souza retiraria a matéria prima. São 

infinitas as irregularidades, as falcatruas e conchavos políticos que controlam a 

questão fundiária na região do Bico do Papagaio, e, Marabá tem sido o centro 

disso tudo. 

Certamente o conflito socioterritorial não envolve somente camponeses 

acampados e sem-terras, “pré-assentados” e/ou assentados ou camponeses 

pequenos proprietários, envolve também camponeses posseiros, camponeses 

trabalhadores rurais que lutam por uma fração capitalista do território capitalista 

e também outros sujeitos sociais que lutam por seus territórios, para 

estabelecerem neles lógicas diferentes de reprodução social. No Brasil são os 

povos indígenas, aliás que são de várias etnias com organizações sociais 

próprias, e os povos quilombolas. Veremos isto nos próximos capítulos. 

Vejamos nos mapas 15 e 16, a distribuição das ocorrências e famílias em 

conflitos por terra de 1985 2014. 
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MAPA 15 
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MAPA 16 
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5.2 A Socioespacialização dos Conflitos Socioterritoriais: Os 
Acampamentos e as Ocupações e Retomadas 

 

 

As ocupações e retomadas estão na base do processo de ação dos 

movimentos socioterritoriais, assim são fundamentalmente importantes na luta 

contra a grande propriedade e a grilagem de terras no Brasil. São essenciais 

ao equilíbrio de forças territoriais.  

Quando os movimentos socioterritoriais, como os movimentos 

camponeses, indígenas e quilombolas no Brasil que lutam pela terra e pelo 

território, propõem-se a ocupar ou retomar terras ou territórios destituídas nos 

momentos distintos da história pelos sujeitos sociais hegemônicos, temos aí 

um termômetro sobre o avanço desses sujeitos sociais na luta de classes e/ou 

na luta contra certa fração de classe da sociedade capitalista. 

Pode-se dizer, portanto, que no interior do processo de territorialização 

está também, a espacialização representada pelas ocupações, retomadas e 

acampamentos. São espaços políticos de ação ou de reflexão sobre a ação e 

de resistência, onde se constrói as estratégias de luta intrínsecas ao acesso à 

terra e ao território e sem distinção do processo coloca os camponeses dentro 

da luta. 

No acampamento é onde acontecem as várias interações políticas, nele 

está a oportunidade da construção de outros espaços, do reconhecimento das 

necessidades coletivas e da justiça social. Na ocupação está o princípio 

indissociável da resistência. Ou seja, somente resistindo torna-se possível 

alcançar o objetivo concreto da territorialização, a conquista da terra, a 

conquista do assentamento, a conquista da forma de reproduzir a própria vida. 

Em relação à região do Bico do Papagaio pode-se dizer que a formação 

de acampamentos faz parte do processo de luta pela terra e território. Mas, não 

foi somente sobre ela que se deu as formas de organização da luta pela terra. 

É bom lembrar da pesquisa de Sader (1986), onde a autora identificou que 

naquele período, ou seja, década de 80 os camponeses posseiros já buscavam 

e encontravam meios de sanar as necessidades coletivas da luta pela terra, 

portanto, a formação das roças coletivas era uma delas. 



179 

 

A proteção dos grupos familiares contra os que vinham brutalmente 

conduzi-los ao desapossamento da terra estava baseada em um conjunto de 

ideias organizativas, inclusive da produção econômica, que direcionava a ação 

camponesa. É possível dizer, que se identificando com a luta do outro, 

identificavam-se também em seu processo de reprodução e as roças coletivas 

eram a expressão disso. Isto se chama identidade de classe. 

Os camponeses posseiros da região do Bico do Papagaio uniam-se na 

luta pela terra. Era um grupo de famílias de camponeses posseiros e esta 

capacidade de agrupamento era sua própria estratégia de autodefesa contra os 

que queriam exterminá-los. Era a possibilidade de vencer aqueles que os 

forçavam a abandonar a terra. 

Então os camponeses posseiros possuíam suas próprias formas de 

ocupar, possuíam suas formas organizativas naquela região. Por exemplo, 

Regina Sader afirmou que em alguns locais da Região do Bico do Papagaio 

era comum construírem as moradias próximas umas das outras e a roça 

coletiva encontrava-se mais distantes. A própria autora afirmou que para esses 

grupos de camponeses significava que estando juntos, organizando-se em 

maior número era mais fácil de se defender contra a violência dos grileiros. 

Quer dizer, os fins das formas coletivas de organização não se 

assentavam especificamente nos objetivos de divisão da produção, ou somente 

das tarefas da produção. Assentava-se nas tarefas de luta e defesa, juntos a 

possibilidade de lutar contra quem vinha destruir as roças ou as moradias, 

violentar as mulheres, exterminar os animais. Ou seja, na manutenção das 

tarefas coletivas estava a luta contra a violência. 

É obvio que, como afirmou Fernandes (2000), quando trouxe a 

discussão dos movimentos socioterritoriais para a geografia, especificamente 

nos estudos sobre o MST como movimento socioterritorial, elencou todos os 

atributos e estratégias construídas dentro dos acampamentos e assentamentos 

e as transformação políticas que decorriam dos mesmos, e, isto foi 

fundamental. Mas, não podemos esquecer que é da natureza dos movimentos 

camponeses, no Brasil e em várias partes do mundo, construírem estratégias 

na luta contra outras classes. A luta camponesa em si não provém da luta 
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contra o capital, ela em todos os tempos, provém da luta pela vida, como já se 

afirmou nesta tese. 

Desta forma a contribuição de Fernandes (2005) para a perspectiva 

geográfica está na dialética dos seguintes conceitos: 

 

Para evitar mal-entendidos com relação a nosso pensamento, 
enfatizamos que movimento social e movimento socioterritorial são 
um mesmo sujeito coletivo ou grupo social que se organiza para 
desenvolver uma determinada ação em defesa de seus interesses, 
em possíveis enfrentamentos e conflitos, com objetivo de 
transformação da realidade. Portanto, não existem “um e outro”. 
Existem movimentos sociais desde uma perspectiva sociológica e 
movimentos socioterritoriais ou movimentos socioespaciais desde 
uma perspectiva geográfica. (FERNANDES, 2005) 

 

E daí advém os conceitos de conflitos socioterritoriais e conflitos 

socioespaciais, contidos no interior da luta de classes, ou no interior das lutas 

sociais. Compreender a socioespacialização e a socioterritorialização desses 

conflitos torna-se elemento fundante para a compressão profunda da luta entre 

estas classes por frações do território capitalista. Significa antes de tudo, 

unificar os elementos que contribuem na construção constante de uma 

geografia das lutas no campo. 

Para se ter essa compreensão, da geografia das lutas no campo na 

região do Bico do Papagaio é primordial observar os processos de ocupação e 

retomadas e a formação dos acampamentos e sua contribuição na luta pela 

terra. Assim, utilizamos os dados dos Cadernos de Conflitos no Campo para 

explicar esta dinâmica.  

Mas antes de expor as estatísticas de ocorrências de ocupações e 

acampamentos na Região do Bico do Papagaio é necessário reiterar e 

destacar o que a CPT, entende por ocupações e retomadas: 

 

[...] são ações coletivas das famílias sem-terra, que por meio da 
entrada em imóveis rurais, reivindicam terras que não cumprem a 
função social, ou ações coletivas de indígenas e quilombolas que 
reconquistam seus territórios, diante da demora do Estado no 
processo de demarcação das áreas que lhe são asseguradas por 
direito. (CADERNO DE CONFLITOS NO CAMPO, 2014, p. 23) 
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No caso da Região do Bico do Papagaio, as ocorrências de ocupações e 

retomadas demonstram que os sujeitos envolvidos nestas ações são 

especificamente camponeses do MST, dos movimentos sindicais e 

associações rurais. Os conflitos envolvendo outros sujeitos a exemplo, os 

indígenas, situam-se em outras dinâmicas dos processos de conflitos 

socioterritoriais, como será destacado mais adiante nesta tese. 

Similarmente ao conflito por terra as ocupações devem ser analisadas 

por período, lembrando que nos dados apresentados as ocupações 

começaram a ser registradas, ou compartilhadas no Caderno de Conflitos no 

Campo desde 1988. Dessa forma, ocorreram nos dois últimos anos do governo 

Sarney, 15 ocupações ao todo na região, 3 no ano de 1988 e 12 no ano de 

1989. É necessário esclarecer que todas as ocupações do ano de 1988, 

ocorreram na porção maranhense do Bico do Papagaio, nas cidades de 

Imperatriz e João Lisboa. No ano de 1989, das 12 ocupações, duas ocorreram 

no município de Xinguara, uma em Conceição do Araguaia, e uma ocupação 

em Paragominas da porção paraense. Na porção maranhense duas ocorreram 

em Estreito e uma em Imperatriz. Já na porção tocantinense, foram duas 

ocupações em Itaguatins e uma em Axixá. Quanto ao número de famílias, em 

1988, somou-se 470, envolvidas nos conflitos em Imperatriz. No ano seguinte 

somou-se 580 famílias em ocupações na região do Bico do Papagaio, como 

pode ser visualizadas no mapa 11 a seguir. 

É preciso lembrar, como considerou Fernandes (1999) que este foi um 

período da recente chegada do MST, na região do Bico. Instalou-se primeiro na 

porção maranhense da Região do Bico do Papagaio, concluindo seu processo 

de organização nesta região na década de 90. Até então, as ocupações eram 

efetuadas em larga medida por camponeses posseiros ligados ou não as CEBs 

das igrejas ou aos sindicatos. 

Entretanto, nos próximos capítulos ver-se-á que o MST, ao longo dos 

anos se tornou, não somente no Brasil, mas, também na região um dos 

grandes responsáveis pela luta, especialmente na porção paraense. A ação de 

ocupar, na década de 80 estava intrínseca a práxis do movimento e estava 

sempre presente nas palavras ordem, como destacou Oliveira (2001). 
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MAPA 17 
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Quando ocorreu a formação do MST, na década de 80, o lema era 
Terra para quem nela trabalha (1979-83). Quando começou a 
enfrentar resistência ao acesso à terra, um novo lema surgiu: Terra não 
se ganha, terra se conquista (1984). Ao se fortalecer e avançar, 
sobretudo durante o governo Sarney, percebendo que o Primeiro Plano 
Nacional de Reforma Agrária não estava sendo implementado, os 
lemas passaram a ser: Sem Reforma Agrária não há democracia 
(1985) e Reforma Agrária já (1985-86). Com o aumento da violência, 
que não atingiu apenas os trabalhadores, mas lideranças, advogados, 
políticos, religiosos etc., o MST mudou suas palavras de ordem: 
Ocupação é a única solução (1986), Enquanto o latifúndio quer 
guerra, nós queremos terra (1986-87) e, por ocasião da Constituinte, 
Reforma Agrária: na lei ou na marra (1988) e Ocupar, Resistir, 
Produzir (1989), depois que os assentamentos começaram a ser 
conquistados.  Este processo mostra que politicamente o movimento não 
só se consolidava, não só se articulava em nível nacional, mas 
mudava também qualitativamente do ponto de vista político. 
(OLIVEIRA, 2001, p.196, sem grifos no original)  

 

Também como relatou Fernandes (1999, p.99), no Primeiro Congresso 

do MST em Curitiba no ano de 1985, a motivação dos camponeses 

maranhenses e pelas formas de resistência, era tanta que se ouviu deles: “o 

risco que corre o pau, corre o machado / não há o que temer / aquele que 

manda matar, também pode morrer.” O elemento que norteava as luta estava 

declarado. 

Segundo o autor, o movimento começou a consolidar-se no Maranhão, 

pois, já possuía cinco assentamentos e estava disseminando-se pela região a 

partir de Imperatriz e João Lisboa. O Mapa 12 a seguir, traz o número de 

famílias nas ocupações e retomadas. 

Na década de 90 houveram mudanças conjunturais, se comparada a 

década de 80, porque a pressão social ante a reforma agrária produziu um 

ambiente inovador com possibilidades de conquista. Os também “novos 

ambientes políticos” e a chegada da democracia era a materialização própria 

da contradição manifestada nos princípios de “igualdade que agora se 

chamava democracia”. Aliás, esta readaptação conceitual é típica das etapas 

do capitalismo, novos conceitos para dizerem sempre as mesmas coisas e 

embasarem as mesmas atitudes e esta pressão que os movimentos 

socioterritoriais exerceram sobre o governo e as classes sociais por ele 

apoiadas, que foram combatidas violentamente.  
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MAPA 18 
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“Na década de 90, durante o governo Collor, o MST mudou suas 

estratégias políticas de luta e as palavras de ordem passaram a ser: Reforma 

Agrária: essa luta é nossa (1990-91) e MST, agora é pra valer (1992-93)” 

(OLIVEIRA, 2001, p.196) Neste período mesmo com todos os empecilhos 

colocados diante dos movimentos socioterritoriais, as ocupações começaram a 

ganhar força e mesmo que ainda não fossem suficientes para atender a 

realidade da luta camponesa na região constituíam-se em espaços de 

construção da possibilidade de conquista e da transformação social e os 

camponeses posseiros, antigos no processo de luta contra os latifundiários, 

começaram a ingressar no MST. 

Então, na década de 1990 o quadro das ocupações apresentou nos três 

primeiros anos da década do governo Collor/Itamar 53 ocupações distribuídas 

nos municípios de Imperatriz, Araguaína, Filadélfia, Araguatins, Itaguatins e 

Figueirópolis, São Félix do Xingu, Xinguara, Rio Maria e Conceição do 

Araguaia, Marabá, Parauapebas, Eldorado dos Carajás, Babaçulândia, 

Wanderlândia, Burticupu e Porto Franco. Como mostram os mapas 11 e 12 

anteriores. 

Esse número era insignificante diante da necessidade de uma reforma 

agrária na região. Todavia, o número de famílias em ocupações traduzia a 

esperança dos camponeses, pois, ao todo nessas 53 ocupações, foram 6.508 

famílias que estavam nesta guerra contra o latifúndio. 

No final desse período com FHC(1996-2001), o governo apresentou o 

projeto “Novo Mundo Rural” que era um projeto de desconstrução da classe 

camponesa e a pressão teve sua contrapartida no movimento de repressão, 

pois, o trunfo dos camponeses era sua atuação nos espaços políticos, 

verdadeiros espaços de resistência. A tentativa era jogar esses camponeses 

para os espaços econômicos onde poucos sobreviveriam às dinâmicas do 

capital que desarticulava completamente a luta camponesa. Desta forma, como 

afirmou Oliveira (2001) a estratégia camponesa agora era unir forças e mostrar 

para a sociedade civil que a reforma agrária beneficiava a todo povo brasileiro. 

 

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso surgiu o lema: 
Reforma Agrária: uma luta de todos! (1995). A mudança nas palavras 
de ordem representam a mudança da estratégia política do 
Movimento. Reforma Agrária: uma luta de todos! Particularmente, tem 
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um significado político importante. Tem a consciência de que é 
necessário o envolvimento do movimento articulado com a sociedade 
como um todo. Este foi um período de crescimento e aceitação do 
movimento no conjunto da sociedade brasileira (OLIVEIRA, 2001, 
p.196) 

 

Sob essa perspectiva é que deve ser feita a análise dos números de 

ocupação de terra no Brasil e na Região do Bico do Papagaio no gráfico 14 a 

seguir. 

 
Gráfico 14 - Brasil: Ocorrências de Ocupações (1996-2002) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002), Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

De 1995 à 2002 ao todo foram 174 ocupações na região do Bico do 

Papagaio, como se pode ver no gráfico 14, o primeiro ano foi o ano de menor 

número de ocupações, apenas 7, no segundo ano os movimentos 

socioterritoriais intensificaram a ação de ocupar na região (36) e nos dois anos 

seguintes uma queda que registrou uma média de 20 ocupações nos dois 

anos. Em 1999, intensificaram suas ações (44) e nos três últimos anos 

observa-se uma queda constante. Oliveira (2001), apontou que na década de 

90, o Estado do Pará, foi um dos que se destacou em ocupações dentre os 

cinco que tiveram maior número de ocorrências deste conflito no Brasil. Os 

demais foram Pernambuco (Zona da Mata), Mato Grosso do Sul (Sul do 

estado), São Paulo (Oeste), Paraná e Rio Grande do Sul. A seguir, o gráfico 15 

do número de famílias em ocupações: 
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Gráfico 15 - Brasil: Número de Famílias em Ocupações (1996-2002) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

O total de famílias em ocupações nesse período foi de 26.569, observa-

se que este gráfico possui uma dinâmica muito parecida com o de número de 

ocorrências de ocupação deste governo, menor número de famílias no ano de 

1995, aumento em 1996, queda significativa no ano seguinte e aumento no ano 

de 1999, a grande diferença está no fato de que o ano que apresentou maior 

ocorrência foi 1999, ao passo que 1996, foi o ano que apresentou maior 

número de famílias. Provavelmente esta situação estava ligada a ameaça de 

que as famílias que ocupasse, estariam excluídas do cadastro de 

assentamentos do INCRA. 

O mapa 13 nos mostra a distribuição das ocupações e concentração de 

famílias em ocupações por municípios. Nota-se que nos anos do mandato de 

FHC foram 47 os municípios da Região do Bico do Papagaio tiveram 

ocorrências de ocupação, com destaque para Marabá que foi o município onde 

aconteceu o maior número ocorrências e, também, o maior número de famílias. 
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MAPA 19 
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Foi seguido por Curionópolis, Parauapebas, Rondon do Pará, Santana do 

Araguaia, Rio Maria, Araguaína e Açailândia, que se destacaram pelo número 

de famílias em ocupações. Isto aconteceu, mesmo diante do recrudescimento 

da repressão do Estado sobre a maioria dos movimentos camponeses que 

justamente por isso, a certeza de alcançar a vitória era nítida. “No ano 2000 o 

lema passou a ser Reforma Agrária: por um Brasil sem latifúndio, numa 

clara alusão à necessidade histórica do fim das terras improdutivas e o 

cumprimento ao legado constitucional de que a terra tem de cumprir sua função 

social.” (OLIVEIRA, 2001, p.198) 

Era chegada a hora desse Brasil sem latifúndio, onde as estratégias de 

territorialização tornar-se-iam desnecessárias, ocupar, acampar, eram 

desnecessários porque a visão de Frei Betto (2006) sobre o episódio de 2003 

era a própria tradução do sentimento e da visão de parte do povo brasileiro. 

Inclusive daqueles que nem entendiam muito de reforma agrária, mas, 

acreditavam que um futuro próximo trazia menos problemas econômicos para a 

maioria dos brasileiros. Finalmente, o poder estava nas mãos de um 

trabalhador. Então: 

A Esplanada transfigurava-se em praça vermelha. Havia fogos por 
todos os lados. Na grama o verdor emergia apocalíptico, o céu 
irradiava um azul nublado, promissor de benditas, o alvorecer de um 
novo ano pronunciava a irrupção de uma nova era. O gosto do cravo 
na garganta, a emoção desbordando em lágrimas, um povaréu 
embriagado de tanta lucidez. O sertão virava mar, derramava-se por 
todos beirais, sopiava temores. Subia a maré, subia no ondear de 
cinco séculos de gravidez, borbulhando alvíssimas, enfim o parto; e o 
sangue, que não foi pouco, transmutado em adubo, oferecia agora o 
buquê das primícias. Renascença. (BETTO, Frei, 2006) 

 

Era hora do povo sentar-se à mesa e decidir. A autoridade maior da 

nação estava do nosso lado, chegava de violência, de criminalização, eis a 

possibilidade histórica de transformação da nação. E é verdade que alguns 

movimentos sociais começaram a sentar-se à mesa, já não havia 

“criminalização” por parte da mídia, a mídia criminalizava o próprio governo. 

Muitos apoiadores da esquerda sentaram-se também e outro projeto de 

sociedade poderia estar em curso. “Classe em si, classe para si. Porque não 

criar o próprio partido, partir o bolo da democracia e repartir a renda nacional?” 

Era isso! Ele mesmo dizia: Nasceu o PT (Partido dos Trabalhadores). Ganhou 
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vida o embrião inseminado pela resistência indígena frente aos colonizadores 

portugueses, Henrique Dias, Vidal Negreiros, o índio Camarão, a revolta dos 

escravos nas senzalas, Zumbi demarcando em Palmares o território da 

liberdade, o alferes Tiradentes esconjurando o saque, Gonzaga das Virgens, 

Manuel Faustino, Lucas Dantas e João de Deus, Frei Caneca, Angelim, 

Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Malês, Revolução Praieira, Antônio 

Conselheiro, Joana Angélica, o almirante Negro, anarquistas e Comunistas, o 

“monge João Maria, Prestes, Olga Benário, Ligas Camponesas, Marighella, 

Lamarca, frei Tito... muita dor, mil ardores a justificar tanta euforia. 

O futuro o decepcionou, e era uma vez, Uma Mosca Azul, e daí ele citou 

Machado de Assis, “[...] Sucumbiu; e com isto esvaiu-se-lhe aquela visão 

fantástica”. 

E foi-se lhe a visão, juntamente com os números esperados, inclusive os 

de ocupação, como demonstrado no gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Brasil: Ocorrências de Ocupações (2003-2010) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

No período Lula, foram registradas 202 ocorrências de ocupação, os 

anos que mais apresentaram 2006 e 2009, ou seja, 46 ocupações em cada um 

desses dois anos. Vê-se que a curva do gráfico apresentou uma pequena 

acrescência, especialmente do primeiro ano ao ano de 2006 e a partir de 2007 
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as ocupações começaram a cair. Em 2008 foram apenas 11 ocupações, uma 

queda considerável se comparada aos anos anteriores. Em 2009, um aumento, 

e no seu último ano, novamente queda. É importante explicar que nos anos de 

pico que são 2006 e 2009, a maioria das ocupações na região foram ações dos 

movimentos sindicais, como está registrado nos Caderno de Conflitos. Por 

exemplo, das 44 ocupações na região do Bico do Papagaio no ano de 2009, 

cinco foram do MST e as demais de sindicatos e outros sujeitos sociais. 

Veremos esta questão mais detalhadamente no próximo capítulo, quando 

tratamos dos sujeitos sociais na luta pela terra. O número de famílias em 

ocupações, está representado no gráfico 17, a seguir. 

 

Gráfico 17 - Brasil: Número de Famílias em Ocupações (2003-2010) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

No gráfico do número de famílias vemos que a tendência é decrescente, 

a grande diferença está do gráfico de ocorrências de ocupações está no fato de 

que no ano de 2003 ocorreu que a concentração de famílias nas ocupações foi 

bem mais significativa em relação aos demais anos. Assim nos anos do 

governo Lula, foram 30.784 famílias em ocupações na região do Bico do 

Papagaio. Essas ocupações ocorreram nos seguintes municípios, como 

apresentado no mapa 14 a seguir. 
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MAPA 20 
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Observa-se que nestes anos, apesar de o município de Marabá 

continuar liderando em ocorrências de ocupação. Foram aproximadamente 50 

municípios que apresentaram ocorrências de ocupações. Entraram na lista os 

municípios de Anapu, Pacajá, Breu Branco (apresentou um conflito com o 

movimento sindical envolvendo 1200 famílias) e, acrescentaram-se também 

Santa fé do Araguaia e Muricilândia. Assim ocorreu a socioespacialização dos 

movimentos socioterritoriais no período do governo de Luís Inácio. 

A tendência de queda no número de ocupações e de famílias em 

ocupações nos primeiros quatro anos de Dilma permaneceu, como é possível 

observar no gráfico 18 a seguir. 

 

Gráfico 18 - Brasil: Ocorrências de Ocupações (2011-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

De 2010 à 2014, foram 42 ocorrências de ocupação no governo Dilma, 

esse número não compreende a metade das ocupações de cada governo do 

Luís Inácio. E as estatíticas de ocorrência demonstram que as ocupações 

nesse governo tendem a cair. Vejamos o gráfico 19, que mostra o 

comportamento das ocorrências de ocupações em todo governo do PT. 
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Gráfico 19 - Brasil: Ocorrências de Ocupações (2003-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Neste gráfico, é possível observar a tendência constante de queda nas 

ocupações no governo no PT. Sobre o número de famílias, no governo Dilma, 

vejamos o gráfico 20, a seguir, que mostra o número de famílias em ocupações 

nesse mesmo período.  

Nota-se que no gráfico de número de famílias, somou-se um total de 

4.283. Este fato decorreu de que no ano de 2014, o MST efetuou as ocupações 

na Fazenda Santa Tereza e na Fazenda da Pioneira/Cozipar, juntas somam 

um total de 1000, famílias, por isso essa elevação na curva de tendência do 

período. Porém, quando observarmos o gráfico 21 a seguir, que mostra o 

número de famílias em ocupações nos ano do PT no governo, veremos que há 

nesse governo uma tendência de queda no número de famílias em ocupações. 

Observa-se nitidamente a queda gradativa do número de ocupações e de 

famílias em ocupações no governo Dilma.  

Assim como afirmou Oliveira (2008)(2011)(2015), a decisão dos 

movimentos sociterriterritoriais em deixar de fazer a luta pela terra, para fazer a 

luta contra o capital, fica nítida quando observamos os dados de ocupações e 

acampamentos. Mesmo alguns dos gráficos anteriores mostrando alguns anos 

de elevação nessa estatísitica de ocupações não podem evidenciar que o MST, 
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esteja atualmente encaminhando-se para as concepões do período de seu 

surgimento. 

 
Gráfico 20 - Brasil: Número de Famílias em Ocupações (2010-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Gráfico 21 - Brasil: Número de Famílias em Ocupações (2010-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Nos gráficos de sujeitos sociais, esses foram os anos em que o número 

de ocupações evidenciam quais os movimentos que tem atingido maiores 

dados nos últimos anos de ocupações na Região do Bico do Papagaio. Estes 

dados são portanto, o que marcam por exemplo as decisões do Congresso do 
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MST em 2010, cuja a palavra de ordem era: “Reforma agrária para justiça 

social e soberania alimentar”. O mapa 15 a seguir, mostra a distribuição das 

ocoupações na região do Bico do Papagaio. No Congresso de 2014, 

desiguinou-se a palavra de ordem “Lutar e construir uma reforma agrária 

popular”. No entanto, até então não é possível dizer que na prática o MST, 

tenha mudado de posição, sobre o seu papel no futuro da luta pela reforma 

agrária brasileira. 

Outros dados de conflitos socioespaciais auxiliam nessa reflexão. São 

os dados de acampamentos. Para a CPT, reiterando, acampamentos são 

espaços de luta e formação, fruto de ações coletivas, localizados no campo ou 

na cidade, onde as famílias sem terra organizadas, reivindicam 

assentamentos.(CADERNOS DE CONFLITOS NO CAMPO, 2014, p. 13) Ao 

longo dos trinta anos de formação do MST, os acampamentos tornaram-se 

identidade própria do movimento, juntamente com as ocupações e são 

experiências que tornaram-se fundamentais do ponto de vista histórico e 

geográfico em especial, para definir esse movimento. Fernandes (2000), definiu 

os acampamentos da seguinte maneira: ser acampado é ser sem-terra. Estar 

no acampamento é resultado de decisões tomadas a partir de desejos e de 

interesses, objetivando a transformação. 

 
O acampado é o sem-terra que tem por objetivo ser um assentado. 
São duas categorias em uma identidade em formação. Os 
acampamentos são espaços e tempos de transição na luta pela terra. 
São, por conseguinte, realidades em transformação. São uma forma 
de materialização da organização dos sem-terra e trazem em si os 
principais elementos organizacionais do movimento. 
Predominantemente, são resultados de ocupações. São, portanto, 
espaços de lutas e de resistência. Assim sendo, demarcam nos 
latifúndios os primeiros momentos do processo de territorialização da 
luta. As ações de ocupar e acampar interagem os processos de 
espacialização e territorialização. Podem estar localizados dentro de 
um latifúndio ou nas margens de uma estrada, conforme a conjuntura 
política e a correlação de forças. Também podem ser as primeiras 
ações das famílias ou podem ser a reprodução dessa ação por 
diversas vezes. Há experiências em que o acampamento é lugar de 
mobilização para pressionar o governo na desapropriação de terras. 
Todavia, em suas experiências, os sem-terra compreenderam que 
acampar sem ocupar, dificilmente leva à conquista da terra. A 
ocupação da terra é um trunfo nas negociações. Muitos 
acampamentos ficaram anos nas beiras das rodovias sem  que os 
trabalhadores conseguissem ser assentados. (FERNANDES, 2000, 
p.76)  

Nos mapas 22 e 23, a seguir, vejamos as ocorrências e distribuição das 
famílias em ocupações, durante esses trinta anos de resgistros de confltios 
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Assim os dois processos estão interligados. Nos acampamentos, além 

da moradia para muitos, é ali onde se começa constituir o processo que leva a 

territorialização. São portanto, momentos distintos porém necessários a 

territorialização. No processo de luta, acampar significa muitas vezes a inciativa 

de ocupar. É portanto, o sinal da iniciativa da ação camponesa de ocupar. 

Desta forma também se faz importante analisar os registros de acampamento, 

enquanto etapa processual da formação fração camponesa do território 

capitalista, ou seja, conflito socioespacial que leva ao conflito socioterritorial. 

Contrução de um espaço que leva a contrução da fração camponesa do 

território, lembrando de certa forma Raffestin, (1990). 

Nesse sentido é que devem ser analisados registros de novos 

acampamentos no governo PT, conforme o gráfico 22 a seguir. 

 

Gráfico 22 - Brasil: Ocorrências de Acampamentos (2003-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Observa-se que nesse período houve queda contante no número de 

acampamentos na região do Bico do Papagaio. O ano de 2003, foi ano que 

mais se apresentou registros de novos acampamentos. Provavelmente por 

conta da expectativa de reforma agrária no primeiro governo de Luís Inácio. 

Nota-se que no ano de 2007, foram registrados apenas dois acampamentos no 

ano e depois de 2010, mas com queda progressiva nos demais anos. E no ano 
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de 2014, pela primeira vez, no governo do PT, nenhum registro de formação de 

acampamentos no governo PT. 

Gráfico 23 - Brasil: Número de Famílias em Acampamentos (2003-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

No caso do número de famílias o comportamento do gráfico 23 anterior, 

não é relativamente diferente ao número de ocorrências de novos 

acampamentos. O ano que apresentou maior número de famílias em novos 

acampamento foi o ano de 2003, o total de 5.343 famílias e depois 2005, foram 

1.876 famílias, em 2008 o menor número de famílias do período de Luís Inácio 

no governo e o total de famílias dos anos de Dilma, não chegam a 1.000. 

Observando-se o mapa 16 de novos acampamentos do período de 

governo de Luís Inácio pode-se ver que Marabá apresentou o maior número de 

acampamentos, mais de 7 em todo período, contando-se que a maioria deles 

formou-se no ano de 2003. Daí Rondon do Pará, Itupiranga e Tucuruí, são os 

municípios que apresentaram neste período de quatro a seis acampamentos, 

também com maiores números de famílias. Açailândia apareceu com dois à 

três acampamentos, Santana do Araguaia e Conceição do Araguaia e 

Conceição das Barreiras no Pará, Pau D’arco, Bandeirantes do Tocantins, 

Araguatins no Tocantins, aparecem com um número bem mais reduzido de um 

acampamento em cada um dos municípios. 
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MAPA 24 
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MAPA 25 
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No período do governo Dilma (mapa 17 anterior), nos três primeiros 

anos que apresentou ocorrência de novos acampamentos é possível observar 

que em nenhum desses anos ocorreu acampamentos nas porções 

maranhense e tocantinense da região do Bico do Papagaio. 

Em Marabá, o ano que mais se acampou foi 2013, dois acampamentos e 

nos outros dois anos um acampamento em cada ano. Os vários municípios 

aonde vinham ocorrendo acampamentos ainda que em número pequeno, 

também deixaram de aparecer ocorrências desse tipo de conflitos 

socioespacial. Portanto, apenas sete municípios, todos no Estado do Pará, 

aparecem nas estatísticas de novos acampamentos da CPT. O ano de 2014, 

sem nenhum acampamento é bastante representativo no sentido de 

compreender as ações atuais dos movimentos socioterritoriais. 

No ano de 2010, Oliveira publicou um artigo afirmando que na luta pela 

terra em nível de Brasil, outros sujeitos sociais vinham surgindo como 

protagonista. Vejamos nos próximos capítulos como isso tem se configurado na 

região do Bico do Papagaio. Vejamos nos mapas, 26 e 27, as ocorrências de 

acampamentos e famílias em acampamentos durantes os 12 anos de PT no 

governo 
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MAPA 26 
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MAPA 27 
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5.0 - A Violência nos Conflito pela Terra e pelo Território 

 

Para a frieza das estatísticas, 
Guilhermino é apenas mais um. 
Para a família, porém é o único. 

 
(BOLETIM CAMINHAR JUNTOS, JUAZEIRO-BA, 1988) 

 

 

Para quem não gosta da matemática, é bom ficar atento porque tem 

brasileiro que morre nesse país e é sepultado em uma tabela. E para quem não 

gosta de tabela, fique sabendo que muitas vezes ela representa o único 

atestado de óbito do morto. Mas, fique sabendo também que de outra forma o 

morto só vem a conhecimento da sociedade através dessa tabela. 

É fato que todos os anos entre os conflitos que mais chama atenção 

daqueles que procuram acompanhar o processo de luta dos camponeses 

através do Caderno de Conflitos no Campo são os assassinatos. O leitor 

sempre se depara com várias tabelas e textos dedicados a compreender a 

violência que atingem camponeses e camponesas ano a ano no campo 

brasileiro. 

Boa parte desses camponeses são conhecidos entre os companheiros 

de causa entre os que militam na causa camponesa, ou entre os que apoiam, 

se é que há um fronteira nítida nessa divisão.  

Quando me deparei com os números de ameaças, tentativas de morte e 

assassinatos no campo assustei-me. Porém, maior foi o susto nas vezes que 

me dirigi a Goiânia para ir de encontro aos documentos que contavam as 

histórias daqueles mortos e daqueles feridos que estavam diante de mim nos 

números.  

Assustador também foi ter chegado a Bom Jesus do Tocantins, uma 

semana após um confronto entre os pistoleiros e acampados/pré-assentados 

na Fazenda Gaúcha. Ainda estavam os vestígios da sede queimada e mais, o 

registro de dois camponeses mortos nesse confronto. Enfim, fiquei imaginando 

quantos camponeses precisaram morrer para que terras “públicas”, fazendas 

improdutivas e/ou griladas tornem-se assentamentos de camponeses e 
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quantos assentamentos levarão o nome de seus mártires ou datas das 

chacinas responsáveis pela sua criação. 

5.1 – Os Assassinatos 

 

O assassinato de Jair Cléber dos Santos, camponês ligado a Fetagri e 

Aguinaldo Ribeiro Queiroz estão presentes no Caderno de Conflitos no Campo 

do ano de 2014. Mas, não é somente eles, também o de Leônidas Fernandes 

da Silva, morto em conflito em uma das fazendas da Agropecuária Santa 

Bárbara e que se localiza em Brejo Grande do Tocantins. Dois camponeses 

mortos em Rio Maria, Lelis Lima Silva e Aldinei Lima Silva, mãe e filho foram 

assassinados dentro da própria casa, por conta de um conflito na fazenda 

Marajoara. Welliomar Jackson da Silva, posseiro do Retiro 12, morto em 

conflito na Fazenda Cristalino em Santana do Araguaia. Félix Leite dos Santos, 

morto em um conflito antigo do Acampamento Novo Oeste no Complexo de 

Fazendas Divino Pai Eterno em São Félix do Xingu. E, a camponesa Maria 

Paciência dos Santos, atropelada em uma manifestação da PA-150 em 

Eldorado dos Carajás, ela foi esmagada por um caminhoneiro e as fotografias 

constam na página do Jornal Folha do Bico. 

Esses são os nomes de 2014 que se somados aos demais 29 anos do 

Cadernos de Conflitos no Campo totalizam 443 camponeses mortos na Região 

do Bico do Papagaio. Esses números têm muitas histórias, o que torna quase 

que impossível conhecer todas. Porém, o que eles têm em comum, e, os trouxe 

a morte, é a luta pela terra. 

A história da morte de Jair e Aguinaldo foi contada na ocasião em que 

estive na Fazenda Gaúcha com acampados. As 350 famílias de camponeses já 

estão com os lotes divididos e como setembro é mês que se inicia o período de 

chuva, eles haviam conversado com o prefeito para que mandasse patrolar a 

estrada porque também precisavam escoar a produção. Os camponeses vivem 

em boa parte do plantio da mandioca para a produção de farinha que vendem 

nas feiras do Pará e do Maranhão. As estradas de dentro do pré-assentamento 

possuem muitos aclives e declives, e, em determinado período do ano é quase 

que impossível trafegar nos automóveis, ainda que a maioria trafegue de 

bicicletas e motocicletas.  
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Iolete uma das lideranças que me recebeu contou que eles reuniram-se 

em grupo para conversar com o gerente na sede da fazenda, porque o mesmo 

havia impedido os tratores da prefeitura seguirem adiante para completar o 

serviço. 

O que na verdade foi uma atitude proposital, pois os camponeses 

contaram que quando bateram na porta para conversar com o gerente Neném 

apelido no qual é chamado por todos, já os esperava com mais um homem 

armados e que os camponeses foram recebidos a tiro. Jair caiu na soleira da 

porta morto e Aguinaldo mais adiante, mais quatro camponeses foram feridos. 

Daí para que a sede não fosse ocupada novamente por “pistoleiros”, 

funcionários da empresa Jacundá, que se diz ser proprietária da fazenda, os 

camponeses atearam fogo na sede e começaram então, os que ainda não o 

tinha feito a se adentrar a fazenda e tomar posse dos lotes. E enfim, fincaram a 

placa na entrada da fazenda com o novo nome do assentamento: 

ASSENTAMENTO Jair e Aguinaldo , como mostra a foto 13. 

 

Foto 14 - Assentamento Jair e Aguinaldo 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 
 

Nas fotos 15 a 28, a seguir, mostramos um pouco da realidade do pré-

assentamento. 
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Foto 15 - Entrada da Fazenda Gaúcha 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 

Foto 16- Barraca Utilizada para realização de reuniões 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Foto 17 - Iolete, uma das lideranças do acampamento 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 
 

Foto 18 - Moradias de Camponeses do Acampamento 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Foto 19 - Estrada que leva ao interior da fazenda 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 
Foto 20- Camponeses Construindo as Moradias 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Foto 21 - Sede da Fazenda Destruída 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 
 

Foto 22 - Sede da Fazenda Destruída 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Foto 23 - Local onde Jair Tombou Morto 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 
 

Foto 24- Local do confronto 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Foto 25 Local da Morte de Jair 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 
 

Foto 26 - Casa onde funciona a Escola do Pre-assentamento 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Foto 27 - Pré-assentados na produção de farinha 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 

Foto 28 - Pré-assentados na produção de farinha 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Foto 29 - Lote de camponês pré-assentado 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 

 
 

Foto 30 - Lote de Camponês pré-assentado 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (10-11- -2014 
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Como já referido anteriormente, a empresa Jacundá Agro Industrial de 

São Paulo se diz proprietária da área. A fazenda está localizada irregularmente 

dentro da Gleba Mãe Maria, terra pública da União. O título foi anulado pelo 

Iterpa e o INCRA ingressou com uma ação contra o fazendeiro na Justiça 

federal, há cinco anos. O principal acusado pelas mortes é o gerente da 

fazenda, Reginaldo Aparecido Augusto, que está foragido. No momento em 

que estivemos com os camponeses, os mesmos contaram que André, 

chamado por eles de Neguinho pertencia ao movimento camponês, juntamente 

com eles, sendo convidado a trabalhar com o gerente da fazenda, Neguinho 

cedeu a proposta e tornou-se seu empregado. 

No arquivo Dom Tomás Balduíno, 2014, obtive a narração sobre os 

episódio das prisões dos pistoleiros e mais a atuação do juiz frente a decisão 

do delegado de decretar a prisão dos assassinos dos camponês. “Logo após 

os crimes, Reginaldo Aparecido, gerente da fazenda, fugiu do local. O 

delegado da DECA, acertadamente, requereu sua prisão preventiva e, no 

mesmo pedido, requereu também a prisão preventiva de Neguinho. O juiz de 

plantão, Dr Jonas da Conceição, decretou a prisão dos dois acusados. Ao 

tomar conhecimento da decisão o juiz Murilo Lemos Simão ficou enfurecido. 

Em nova decisão, proferida no dia 30 de setembro de 2014, 

escandalosamente, revogou a prisão dos dois acusados. Além de fazer 

acusações graves contra o Delegado da Deca, que cumpriu com seu papel, o 

juiz ainda denunciou o delegado à corregedoria de polícia, acusando-o de ter 

fraudado o plantão judicial. Numa decisão raivosa, o juiz foi desrespeitoso e fez 

várias acusações contra o delegado. Em nenhum momento, ele fez qualquer 

menção às mortes e tentativas de homicídios ocorridas contra os 

trabalhadores, sua preocupação nas duas decisões foi colocar os assassinos 

nas ruas sem se importar com o que aconteceu com as vítimas. O que chama 

a atenção nas escandalosas decisões do referido magistrado é que ele se 

apega a formalidades que extrapolam a legislação processual penal, apenas, 

para favorecer os acusados e cometer injustiça contra as vítimas. Senão 

vejamos: primeiro, o suposto "pedido de revogação" da prisão do gerente 

Reginaldo, foi feito em duas páginas e meia, em espaço duplo e sem seguir 
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uma única formalidade exigida pelo Código de Processo Penal, mas, o 

magistrado, zeloso pelo cumprimento da lei, fez vistas grossas para isso. Não 

teceu um único comentário sobre o "suposto pedido"; segundo, o juiz tinha 

relaxado o flagrante apenas de Neguinho, pois o gerente Reginaldo, acusado 

de dois homicídios, encontrava-se foragido, portanto, o pedido feito pelo 

Delegado em relação a ele não tinha qualquer erro formal. Se o magistrado 

quisesse fazer justiça teria revogado a prisão de neguinho sob o fundamento 

de que seu flagrante já tinha sido relaxado e mantida a prisão de Reginaldo 

que se encontrava foragido, mas, o juiz Murilo, rasgou as formalidades exigidas 

pelo CPP e revogou também a prisão do assassino Reginaldo. Ou seja, para 

os assassinos todos os favores da lei e para as vítimas todos os rigores da lei. 

Mas, não é a primeira vez que o Juiz Murilo Lemos Simão age de forma 

questionável quando se trata de crimes contra trabalhadores rurais e suas 

lideranças. O fato é que o mesmo juiz esteve envolvido no julgamento de Zé 

Cláudio e sua esposa, assassinados em Nova Ipixuna “Sua atuação na 

condução do processo que apurou o assassinato do casal de extrativistas 

assassinados em Nova Ipixuna em maio de 2011 foi duramente criticada pelos 

familiares das vítimas e pelas entidades de direitos humanos que 

acompanharam o caso. Durante a fase de investigação do crime, quando a 

polícia chegou ao nome de José Rodrigues como o primeiro acusado pelo 

crime, foi pedida de imediato a prisão temporária dele, o Juiz Murilo Lemos 

negou o pedido de prisão. Após mais alguns dias de investigação, a polícia 

chegou ao nome de Lindonjonson Silva como um dos executores, e então 

requereu a prisão preventiva de José Rodrigues e Lindonjonson, o Juiz mais 

uma vez, negou o pedido de prisão dos dois. Com mais provas colhidas a 

polícia requereu a prisão dos acusados pela terceira vez. O juiz então demorou 

a decidir. Foi preciso que os familiares e os movimentos sociais denunciassem 

o juiz à imprensa, aos organismos de direitos humanos e ao próprio Tribunal de 

Justiça do Estado. Ao receber a denúncia, o Tribunal intimou o Juiz a 

responder em 24 horas. Frente à pressão da sociedade e a exigência do 

Tribunal é que o juiz decidiu então decretar a prisão dos acusados. A condução 

do tribunal do júri pelo magistrado, também gerou protestos, cujas marcas se 

encontram ainda hoje nas portas do Fórum do Marabá. Familiares, jornalistas e 
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representantes das entidades de direitos humanos o acusaram de ter 

contribuído para que José Rodrigues Moreira, mandante do assassinato do 

casal de extrativistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo fosse absolvido 

pelos jurados. O próprio magistrado fez questão de registrar sua tendenciosa 

opinião na sentença de absolvição de José Rodrigues, ao afirmar que "o 

comportamento das vítimas contribuiu de certa maneira para o crime (...) pois 

tentaram fazer justiça pelas próprias mãos, utilizando terceiros posseiros, sem 

terras, para impedir José Rodrigues de ter a posse de um imóvel rural". Em 

decisão publicada no dia 14/08, o Tribunal de Justiça anulou o julgamento e 

decretou a prisão de José Rodrigues. Outro caso que envolve também o juiz 

Murilo, ocorreu em agosto de 2012. O magistrado absolveu o fazendeiro 

Vicente Correia Neto e os pistoleiros Valdenir Lima dos Santos e Diego Pereira 

Marinho acusados do assassinato do líder sindical Valdemar Barbosa de 

Oliveira, o Piauí, crime ocorrido em junho de 2011 em Marabá. De acordo com 

depoimento prestado pelo pistoleiro Diego Pereira Marinho o fazendeiro 

Vicente Correia pagou o valor de 3 mil reais para que a dupla assassinasse o 

sindicalista. A confissão do pistoleiro foi sustentada em depoimentos prestados 

perante a polícia civil de Marabá e acompanhada pela imprensa local. Os dois 

pistoleiros foram presos após terem assassinado outras pessoas em Marabá. 

De acordo com informações da polícia, a dupla já assassinou mais de 20 

pessoas na região. Após serem presos, Diego prestou novo depoimento 

perante a polícia afirmando que estava sendo ameaçado na cadeia e que o 

advogado do Fazendeiro Vicente Correia lhe mandou um recado através de 

Valdenir que se ele negasse o crime perante o Juiz seria financeiramente 

recompensado. O que ele fez posteriormente. Mesmo com todas essas provas, 

o juiz Murilo impronunciou e absolveu o fazendeiro e os dois pistoleiros. O 

suposto rigorismo do juiz muda quando os acusados de crimes são 

trabalhadores ligados aos movimentos sociais. Em 2011, o juiz Murilo decretou 

a prisão de três irmãos de José Claudio, acusados de um suposto homicídio no 

interior do Assentamento Extrativista. Os acusados tinham residência fixa, 

emprego definido, bons antecedentes e compareceram a todos os chamados 

da polícia, mas, nada disso fez com que o juiz permitisse que respondessem o 

processo em liberdade. Eles cumpriam todas as formalidades exigidas pelo 
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CPP mas o juiz ignorou todas elas. Frente à gravidade da situação relatada, os 

familiares das vítimas de crimes no campo, os movimentos sociais e entidades 

de defesa dos direitos humanos vão requerer ao Tribunal a suspeição do Juiz 

Murilo em todos os processos que tramitam em Marabá e que apuram o 

assassinato de trabalhadores rurais sem terra e lideranças dos movimentos 

sociais. Vão encaminhar ainda, uma representação contra o juiz na 

corregedoria do Tribunal e no Conselho Nacional de Justiça”. (Texto disponível 

no arquivo de conflitos no campo Dom Tomás Balduíno, CPT, escrito por Pablo 

Milanez) 

Desta forma, na região, como temos mostrado, além das instâncias 

políticas locais, econômicas federais e a violência dos grileiros, os 

camponeses, são submetidos a violação do próprio direito de justiça, pois se há 

o grileiro, o fazendeiro, o empresário, que encomenda os crimes, os pistoleiros 

que executam, há também os juízes, providos de todo poder emprestado pelo 

Estado, são também os maiores responsáveis pela reprodução da violência e 

da barbárie no campo. São parte da própria estrutura da violência que assola 

camponeses nesses dias. 

No ano de 1918, Rosa de Luxemburgo, escreveu a obra, O que quer a 

liga dos Espartacus? No intuito de definir a ideologia da Liga Espartaquistas, 

fundada por ela e Karl Liebknecht. Neste texto, Luxemburgo empregou o 

conceito de barbárie à realidade do capitalismo imperialista. Em sua concepção 

tínhamos duas opções ou o socialismo ou a barbárie. Para ela, o capitalismo 

estava inteiramente ligado ao termo. Não tememos em dizer que o socialismo 

não tenha trazido suas barbáries, especialmente aos camponeses, como muito 

se tem discutido por estudiosos do campesinato. Porém, no Brasil, o conceito 

de Rosa de Luxemburgo pode certamente ser utilizado para explicar esta etapa 

do capitalismo monopolista. Pois, “as classes dominantes ao longo da história 

"derramam todas rios de sangue, todas elas marcham sobre cadáveres, 

assassinos e incendiários, instigam guerras civis e traição, a fim de defender os 

seus privilégios e o seu poder". Barbárie é exatamente o que define a violência 

em curso no campo brasileiro. 
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Para a Comissão Pastoral da Terra (2014) a violência no campo está 

ligada “ao constrangimento e/ou a destruição física ou moral exercidos sobre 

os trabalhadores e seus aliados. Esta violência está relacionada aos diferentes 

tipos de conflitos registrados e às manifestações dos movimentos sociais do 

campo.” O assassinatos, tentativas de assassinato e ameaças de morte, desde 

o nascimento da Comissão Pastoral da Terra foram uma das primeiras 

preocupações a serem registradas nos Cadernos de Conflitos no Campo. Em 

1986, o MST publicou as ocorrências registradas pela CPT de assassinatos no 

campo no relatório “Dossiê: Assassinato no Campo 1964 - 1986: Crime e 

Impunidades”. 

No livro "Geografia das Lutas no Campo" publicado por Oliveira (1996), 

o autor apresentou uma tabela com dados coletados dos registros da CPT, 

Contag e MIRAD. Nesta tabela de dados de assassinatos no campo mostra-se 

que no Brasil, nesse período de 1964 à 1986, foram 1.408 camponeses mortos 

em todo país, 541 desses assassinatos ocorreram nos Estados do Maranhão, 

Pará e Goiás. Foram respectivamente 136 assassinatos no Maranhão, 366 no 

Pará e 69 em Goiás. Isto equivaleu a 38% do total do Brasil. 

O autor trouxe também, outras importantes informações: O aumento do 

total dos assassinatos no período da Nova república, com 225 em 1985 e 302 

em 1986. A Amazônia concentrou 53% dos mortos em sua totalidade. Outra 

constatação importante do autor ligada aos número da Nova República, na 

soma dos anos de 1985 e 1986 tem-se um total de 524 mortos em conflitos no 

campo e as regiões que mais concentram conflitos são em especial a região do 

Bico do Papagaio, Zona Bragantina e Pindaré-Mirim no Maranhão. Dois 

exemplos de mortes, nessa área: Claudiomar político em Imperatriz que 

discutia a questão da reforma agrária com camponeses foi morto após acusar 

um grileiro de ser o responsável pela formação do sindicato do crime na região. 

José Bonfim, era grileiro, pistoleiro e candidato do PDS. Também o Padre 

Josimo, já comentado anteriormente, que defendia o direito dos camponeses 

na região do Bico do Papagaio. 

Destaque-se também, que o autor geógrafo fez outra importante 

constatação: “Não se vê, somente os posseiros serem mortos, mas sobretudo, 
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suas lideranças e aqueles que os apoiem. Os assassinatos passam a ser 

seletivos.” (Oliveira, 1996, p.46) (sem grifos no original) Tal afirmação é 

comprovada através dos trinta anos de registro de sujeitos sociais ameaçados 

e/ou que sofreram tentativas de assassinato ou mesmo foram mortos nesses 

respectivos anos de conflitos no campo. 

Então diante dossiê de assassinatos no campo, organizado pelo MST, 

decidimos fazer a contagem do número de mortos nesse registro, nos quais as 

mortes tiveram suas origens nos municípios da Região do Bico do Papagaio. A 

soma entre os municípios que identifiquei como pertencentes a região resultou 

em um total de 224 mortos em conflitos por terra, isto comparado aos 541 

mortos registrados por Oliveira (1996), mostra que, 41,4% dos três estados dos 

municípios compõem a região do Bico do Papagaio. Lembrando que na soma 

dos três Estados incluí Goiás inteiro, por conta da impossibilidade de 

fragmentar os números dos municípios que hoje compõem o Tocantins. Além 

das 224 ocorrências registradas no dossiê, outros números de assassinatos 

estão ligados a Região do Bico do Papagaio: 19 casos de camponeses mortos 

não identificados, 60 desaparecidos na região Araguaia - Tocantins e 6 

desaparecimentos em municípios da Região Bico do Papagaio, o quais 

identifiquei dentre os desaparecidos no Brasil inteiro, somando 309 casos ao 

todo. 

Dentre os casos citados estão, mais dois mortos por acidentes de 

trabalho e/ou suicídios por conta do clima de terror em que viviam, o caso do 

camponês João Jurandir Barbosa e da camponesa Carmen Lúcia, os casos 

estão narrados na figura 03 a seguir. Também foram registrados os conflitos 

entre indígenas e posseiros, figura 04 a seguir. Esses casos ocorreram 

normalmente por consequência de invasão de empresas nas terras indígenas, 

morosidade no processo de demarcação das terras e desintrusão de 

camponeses posseiros e outros não indígenas dentro das terras, como está 

demonstrado.  

Retornando a questão em que Oliveira(1996) destacou sobre o início da 

“Nova República” trazendo consigo o aumento generalizados de massacres e 

assassinatos de camponeses na região do Bico do Papagaio como 
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concentradora desse tipo de violência. Ao desagregar os dados dos municípios 

que a pertencem tem-se os seguintes totais anuais nesse período temos o 

seguinte resultado: dos 222 assassinatos registrados em todo Brasil no ano de 

1985, 59 deles ocorreu na região do Bico do Papagaio e dos 302 assassinatos 

que ocorreram no ano de 1986, 24 foram nesta região. Isto confirma a hipótese 

de neste período a região além de apresentar diversos conflitos no campo, 

muitos desses conflitos resultavam em violência extrema, assassinatos. 

Figura 3 - Casos de camponeses que cometem suicídio por conta das 
violências sofridas nos conflitos campo 

 

 
Fonte: Arquivo CPT- Marabá (Dossiê Assassinatos No Campo. Centro de Documentação Tomás Balduíno, 2012) 
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Figura 4 - Mortos em conflitos com indígenas 

 

 
Fonte: Arquivo CPT- Marabá (Dossiê Assassinatos No Campo. Centro de Documentação Tomás Balduíno, 2012) 
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No ano de 1987, foram 33 assassinatos e ano de 1988 foram 12 

assassinatos nesta região, somando-se os quatro anos teve-se um total de 128 

assassinato no período da Nova república de José Sarney. No mapa 18 a 

seguir, é possível observar a distribuição dos assassinatos na região do Bico 

do Papagaio no período da Nova República. 

Nota-se que a maioria dos assassinatos em conflitos no campo neste 

período concentravam-se nos municípios de Xinguara, Paragominas, 

Conceição do Araguaia, Rio Maria, Santa Maria das Barreias, Santana do 

Araguaia, Tocantinópolis, Araguatins, Itaguatins, Araguaína, Arapoema, 

Açailândia, Itinga do Maranhão e no encontro dos rios Araguaia e Tocantins, 

São João do Araguaia. 

No período seguinte, no governo Collor/Itamar (1990-1994), somou-se 

um total de 54 assassinatos. Sendo que o ano de 1990, foi o mais violento do 

período com 19 mortos por conflitos no campo, 10 em 1992, oito em 1993 e 

novamente 10 assassinatos em 1994. Esse número de 54 assassinatos na 

região do Bico do Papagaio, não parece tão expressivo se comparado com os 

primeiros anos do governo de Sarney. No entanto, comparado ao número total 

de assassinatos registrado em todo campo brasileiro que foi de 204, este 

número representa mais de ¼ de assassinatos no campo, durante os cinco 

anos de Collor Itamar. Vejamos, a distribuição desse conflito no mapa 19, a 

seguir. 

No Caderno de Conflitos no Campo de 1994, a Comissão Pastoral da 

Terra apresentou uma análise geral da violência no campo do início dos anos 

noventa e de como se encerrava o ano de 1994:  

E 1994, foram 485 conflitos, 379, 28 de trabalho escravo e 78, outros 
(trabalhistas, sindicais, de seca, de política agrícola), foram 
assassinadas 47 pessoas, a grande maioria lavradores, 7 lideranças. 
Estiveram envolvidas 308.619 pessoas, nos conflitos de terra, 
1819,963 hectares foram disputados por 237501 pessoas. [...] As 
regiões mais conflitivas foram, o Nordeste em primeiro lugar e o Norte 
como sempre. Os Estados foram, Bahia, Pará, Maranhão e Tocantins. 
(CADERNOS DE CONFLITOS NO CAMPO, 1994, p.09) 
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MAPA  28 
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MAPA 29 
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Encerra-se o período Collor/Itamar. Mas, os assassinatos no campo 

continuaram no governos seguintes. No período de FHC, foram 103 

assassinatos no campo no total: O gráfico 24 mostra a distribuição dos 

assassinatos nesse período de governo. 

Gráfico 24 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1993-2002) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1993-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Como se pode ver no gráfico 24, a curva de tendência nesse período 

esteve em decrescência. Isto ocorreu por conta do ano de 1996, que 

apresentou 31 assassinatos, pois, nele estão os 19 camponeses mortos no 

massacre de Eldorado dos Carajás. Ressalvamos os anos de 2000 e 2001 que 

apresentaram o menor número de assassinatos, respectivamente 6 e 7 

assassinatos. Ocorreu que nos anos de 2000 e 2001 os totais do Brasil foram 

de 21 e 29 assassinatos no campo. Isto quer dizer que, a região do Bico do 

Papagaio concentrou também nesses anos um elevado grau de violência, em 

torno de 30% e 25% dos totais. O total do Brasil para os oito anos de governo 

foi de 292 assassinatos, 35,6% deles na Região do Bico do Papagaio. 

Vejamos, pois, no mapa 20, a seguir, os municípios de ocorrência desses 

assassinatos. 
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MAPA 30 

 
 



231 

 

Observa-se que os municípios que apresentaram ocorrências de 

assassinatos no campo foram, como já dito nesta tese, Eldorado dos Carajás, 

Parauapebas, Marabá, São João do Araguaia, Conceição do Araguaia, 

Itupiranga, Pacajá, Cumaru do Norte, Rondon do Pará, Imperatriz, João Lisboa 

e Pequizeiro.  

Assim como no período de FHC, os assassinatos no campo do governo 

de Luís Inácio, mantiveram o mesmo ritmo. Em relação a região do Bico do 

Papagaio, foram 104 assassinatos, ou seja, 1 assassinato a mais que no 

governo anterior. Em todo Brasil, ocorreram 305 assassinatos, o que significa 

dizer que no Brasil houve uma pequeno aumento no número de assassinatos 

em relação ao governo anterior. O percentual da região do Bico do Papagaio 

em relação ao Brasil, foi de 34,1% Observa-se que no governo Luís Inácio não 

ouve muita alteração nas estatísticas de violência no campo, comparando-se 

ao governo anterior. O gráfico 25, mostra a distribuição desses assassinatos 

por ano  

Gráfico 25 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2010) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1993-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 

O gráfico mostra que o ano de 2003 foi o ano de maior número de 

assassinatos, 26 ao todo e até o último de governo que foi 2010, há um certo 

“equilíbrio” no número de casos de assassinato, apresentando uma média de 

pelo menos dez ou 11 assassinatos por ano e em 2010 foram 14 assassinatos 
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ao todo. No mapa 21, a seguir, observasse-se os municípios com ocorrências 

de assassinatos na região do Bico do Papagaio. Ao observar o mapa, a 

primeira situação que se percebe é que há bem mais municípios que 

apresentaram casos de assassinatos no governo FHC, quando houve 

ocorrências em 25 municípios, e, no governo Luís Inácio foram 29 municípios, 

quatro a mais que no governo anterior. A maioria dos assassinatos na porção 

paraense da região do Bico do Papagaio. O maior número de assassinatos 

deixou de ocorrer em Eldorado dos Carajás e, passou a ocorrer em Novo 

Repartimento. 

Em 2014, Dilma Rousseff encerrou seu primeiro mandato governo, 

assim, iniciaremos a discussão sobre os assassinatos no campo nesses quatro 

primeiros anos (2011 a 2014) com parte da carta de Dom Enemésio Lazzaris, à 

Presidenta da República que no ano de 2015, iniciou seu segundo mandato de 

governo. Teremos no mínimo 16 anos de PT no governo e repetindo o que 

Sader (1986) observou em sua tese, em menos de um ano, este trabalho de 

pesquisa já será histórico. Provavelmente algum pesquisador que vá 

desvendar a geografia das lutas no campo brasileiro nas várias regiões do 

país, terá que explicar como se configuraram a geografia das lutas no campo 

brasileiro após os 16 anos do PT no governo.  

Pensamos que esta parte da carta de Dom Enemézio é muito 

representativa dos desejos dos camponeses, indígenas e quilombolas que 

lutam por terra e território e também por aqueles que acreditam que os novos 

rumos desse país, só podem ser verdadeiramente novos e justos, após o 

acontecimento da reforma agrária no Brasil. Portanto, reproduzimos aqui, uma 

parte das palavras de Dom Enemézio (2014): 

A Comissão Pastoral da Terra, CPT, reunida em Conselho Nacional, 
em Luziânia-GO, entre 27 e 29 de outubro de 2014, dirige-se 
respeitosamente a V. Excia. para em primeiro lugar, parabenizá-la 
pela reeleição e desejar-lhe um novo mandato profícuo e benéfico 
para toda a nação brasileira, de modo especial para os menos 
favorecidos, já que foram estes a maioria dos que a reelegeram. 
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Por isso merecem uma atenção toda especial de sua parte. 
Atendendo à sua abertura e solicitação para o diálogo, expresso em 
seu primeiro pronunciamento após a vitória nas eleições, queremos 
apresentar-lhe situações e questões nacionais que passaram ao largo 
de toda a campanha eleitoral e que, agora, forçosamente, se tornam 
em alertas e reivindicações. São situações, questões e reivindicações 
dos povos dos campos, das águas e das florestas com quem a CPT 
atua e apoia. A Senhora, ao assumir a presidência, jurou, e 
novamente vai jurar, defender e aplicar a Constituição Federal. Esta, 
em seu artigo 184, diz que “compete à União desapropriar por 
interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 
esteja cumprindo sua função social”. Constatamos que, sobretudo em 
seu mandato atual, no que exige este artigo, a Constituição foi tratada 
como letra morta, pois foi efetuado o menor número de 
desapropriações dos últimos 20 anos. Também não foi feita a 
retomada das áreas devolutas Atribuímos isso à total falta de 
interesse político de seu governo em relação a este tema. 
(CADERNOS DE CONFLITOS NO CAMPO, 2014, p. 185) sem grifos 
no original. 

 

A carta em seu conteúdo completo, chamou a atenção da Presidenta 

pelos anos do PT no governo, sem que se desse a atenção merecida as 

classes e povos que os elegeram. A contradição é tamanha que nos anos do 

PT no governo, as classes e povos que os elegeram são as mesmas que vem 

sofrendo a violência no campo. 

É certo que como nas ocorrências da maioria dos conflitos no campo os 

assassinatos também diminuíram, diminuindo também na região do Bico do 

Papagaio. Entre os 135 assassinatos cometidos nos últimos quatro anos, 18 

ocorreram nesta região, o que representou 13,4% do total de ocorrências. Esta 

questão ainda se deve à uma certa ausência de enfrentamento dos 

movimentos socioterritoriais na luta pela terra. O mapa 22 a seguir, mostra os 

municípios nos quais se registrou ocorrências de assassinatos nos últimos 

quatro anos. Ao todo foram onze municípios que apresentaram ocorrências de 

assassinatos no governo Dilma, dentre eles destacam-se Bom Jesus do 

Tocantins, Novo Repartimento, São Félix do Xingu e Itupiranga com o maior 

número de ocorrências de assassinatos. Entre os demais estão Santana do 

Araguaia, Montes Altos e Amarante do Maranhão que também apresentaram 

ocorrências de conflitos no campo. É importante observar a dinâmica dos 

assassinatos em todo período de governo do PT, no gráfico 26 e no mapa 22 

que vêm a seguir. 

Como já referido, o primeiro ano de mandato de Luís Inácio foi ano mais 
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violento para os camponeses da região do Bico. Com exceção do ano de 2013, 

no período do governo de Dilma, apesar do decréscimo dos assassinatos, esse 

ano foi o único no qual não se teve registro de ocorrências de assassinatos na 

região. No entanto, nesses anos houve um aumento indiscriminado de outros 

tipos de violências como ameaças de morte, pistolagem e trabalho escravo. 

Gráfico 26 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Segundo, Medeiros (2014): 

O número de assassinatos (36) e tentativas de assassinatos (56) 
mantêm-se alto e também concentrado em alguns estados: Pará, 
Maranhão, Mato Grosso e Rondônia. Esses quatro estados 
respondem por 66,66 % das mortes ocorridas em 2014. O Pará é 
também o estado onde mais ocorreram tentativas de assassinato 
(cerca 50% das ocorrências), seguido de Minas Gerais (12,5%). As 
ocorrências de pistolagem (17.695) aparecem em todo o Brasil, mas 
também estão concentradas: 49% na região Norte, com destaque 
para o Pará e 27,50%, no Nordeste, com primazia do Maranhão. 
Essas duas regiões, somadas, são responsáveis por 76% dos casos. 
Esses números indicam um fenômeno bastante característico dos 
conflitos fundiários ao longo dos anos: ao mesmo tempo em que há 
indicadores de que eles encontram sua expressão em canais 
institucionais, passando por alguma mediação jurídica (como nos 
revela o grande número de despejos), há também a presença da 
pistolagem, baseada no uso de jagunços, milícias, contratação de 
matadores profissionais, uma prática imemorial de busca de 
resolução de conflitos com base na violência privada. Possivelmente, 
o recurso aos canais legais e a ação violenta combinam-se, numa 
confluência perversa, em especial nos casos de despejo. Ou seja, 
estamos diante de situações em que há uma anulação e negação de 
direitos do outro, mesmo em situações de mediação legal. 
(MEDEIROS, 2014, p.27-28) 
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Provavelmente, está ocorrendo um maior envolvimento das instâncias 

jurídicas nos processos e, ações dos aparelhos de repressão contra a violência 

que expliquem esses descenso no número de assassinatos. Isto quer dizer, 

que a necessidade de se chegar as vias de fato se esgotou neste momento, 

em que o poder judiciário tomou a frente e comanda os processos de 

desapossamento, expropriação, e/ou sujeição. A escolha do INCRA pela 

compra e venda ao invés da desapropriação, também pode ajudar a explicar 

essa redução no número de assassinatos. Uma vez que no processo de 

compra e venda, o suposto dono das terras é recompensado por aquilo que ele 

afirma colocá-lo em ônus financeiro: a perda da terra. 

 

5.2 As Ameaças e Tentativas de Assassinatos 

  

Todos os anos que se passaram vários camponeses, líderes de 

movimentos socioterritoriais, agentes de pastoral, juízes, políticos, sofreram 

ameaças e tentativas de assassinatos. Os registros da CPT, mostram que a 

cada ano que se passou esse tipo de conflito tem aumentado. A certeza da 

impunidade perante os poderes que compõem o Estado brasileiro tem 

permitido as várias formas de repressão sejam sustentadas pelos que se 

utilizam e abusam do poder político e econômico. 

Nas visitas ao arquivo da CPT deparamos com vários documentos, 

cartas, a bispos, padres e autoridades políticas com pedidos de ajuda e de 

socorro. Várias cartas também de movimentos populares do Brasil inteiro que 

se mobilizavam em apoio aos camponeses da região do Bico do Papagaio. Por 

falta de ter a quem manifestar o desespero, deparamos até com pedidos de 

socorro a Deus. Algumas vezes, inclusive o medo era tanto que os 

camponeses chegavam a não assinar, ou constava na assinatura: “não 

assinamos porque somos 40 posseiros”; ou “assinado os barqueiros”. Uma 

dessas cartas que nos chamou atenção era assinada da forma como se lê na 

figura 06. A assinatura presente nesta figura 6, referia-se à carta de um 

camponês de Xinguara, escrita no ano dia 21 de outubro de 1979, e que foi 

endereçada a um bispo e um padre, cujos nomes não constam na carta. 

Tratava-se da denúncia sobre um senhor chamado pelo posseiro de Elias 
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Capixaba que ameaçava 30 posseiros em uma área de Xinguara, onde esses 

posseiros sobreviviam da extração do palmito. 

Figura 05. Assinatura em Carta de Camponês 

 
Fonte: Arquivo CPT- Centro de Documentações Dom Tomás Balduíno , 2012 

 
 

Segundo o posseiro esse senhor Elias também contratava alguns 

posseiros para retirada de madeira na área, e, quando chegou o momento de 

fazer o pagamento, negou-se a pagar e a ainda ameaçou os posseiros que 

viessem cobrá-lo. As ameaças de tortura também eram constantes, “bater de 

cacete, amarrar no formigueiro”, relatou o camponês. 

Então esta é apenas mais uma entre tantas outras ameaças que muitas 

vezes culminava em tentativas de assassinatos, outras em assassinato de fato 

e outras em expulsões, ou despejos judiciais, migrações. São processos que 

constituem parte da geografia das lutas no campo do próprio processo de 

reprodução social do campesinato brasileiro. Segundo Figueira (1986): 

1978 é um ano em que particularmente, centenas de trabalhadores 
procuraram as casas paroquiais de toda Prelazia porque se viram sob 
uma avalanche de ameaças e despejos. Procuravam também antes, 
no entanto, agora havia um aumento substancial. Não tinham a quem 
recorrer senão a igreja. O sindicato fazia questão de não entrar 
nesses problemas e quando entrava o fazia colocando-se contra os 
associados. A credibilidade do poder público local ia de mal a pior, 
liminares apressadas e inaptas, eram assinadas e o oficial de justiça, 
acompanhado por soldados da PM e por pistoleiros, percorria as 
posses lançando fora as famílias, queimando as casas com tudo que 
há dentro, destruindo as benfeitorias e espancando os moradores. 
(FIGUEIRA, 1986, p.53) 

 

Assim, são vários os relatos também na atualidade, inclusive, boa parte 

das ameaças, pelo que pudemos observar nos dados de conflitos e 

conversando com os agentes de pastorais, são endereçadas a eles, pois de 

certa forma, confrontam diretamente a classe dos latifundiários que são 
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grandes proprietários de terra. O gráfico 27 a seguir, mostra a tendência desse 

tipo de violência na região do Bico do Papagaio desde o ano de 1985 à 2014. 

Gráfico 27 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1985-2014) 
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Ameaças de Morte e Tentativas de Assassinato (1985-2014) 

Ameaças de Morte Tentativas de Assassinato

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1985-2014)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 

De 1985 ao ano de 2014, na região do Bico do Papagaio somaram-se 

892 ameaças de morte e 242 tentativas de assassinato. Como se pode 

observar no gráfico 27, a tendência das ameaças e tentativas de assassinato 

tem sido crescente. No primeiro ano de registro, não houveram ocorrências de 

tentativas de assassinato e durante o período do Governo Sarney o maior 

registro ocorreu no ano de 1987, foram três tentativas de assassinato e 20 

ocorrências de ameaças de morte. No ano de 1989, também tivemos duas 

tentativas de assassinato e sete ameaças de morte. Assim, o governo Sarney 

fechou, seus 5 anos de mandato, com um total de 59 ameaças de morte e seis 

tentativas de assassinatos. Vejamos no mapa 23 a seguir, os municípios de 

ocorrência desses casos: 

Como podemos observar os municípios que apresentaram as maiores 

ocorrências de casos de ameaças de morte e tentativas de assassinato foram 

os municípios de Conceição do Araguaia (muito conhecida nesse período por 

ser extremamente violenta), Redenção, Paragominas, São Felix do Xingu, 

Tocantinópolis e São Francisco do Brejão. Observamos também que os 

municípios que mais apresentaram tentativas de assassinato foram: 

Paragominas e Xinguara no Pará.  
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No governo Collor/Itamar, como se pode verificar no gráfico 27, houve 

um grande aumento nas ocorrências de conflitos com ameaças e tentativas de 

assassinato, especialmente tentativas de assassinato. Estas ocorrências foram 

registradas todos os anos com destaque para 1991 e 1994, ambos com dez 

ocorrências desse tipo de conflito. Ocorreu também o aumento no número de 

ameaças que de 1990 a 1994 somaram-se 148 e as tentativas de assassinato 

37. Estes aumentos foram bastante preponderantes quando comparados ao 

governo anterior, onde a soma total dos dois tipos de violência foram 59 

ocorrências.  

No mapa 24 pode-se observar os municípios envolvidos nessas duas 

formas de violência. Entre os municípios com maior destaque no número de 

ameaças foram Imperatriz, Rio Maria, Xinguara, Marabá e Bom Jesus do 

Tocantins. Eles apresentaram dez ou mais ameaças de morte no período. 

Analisando o Caderno de Conflitos no Campo de 1993, observamos nas 

frases ditas por camponeses, o desespero que as incertezas que a luta pela 

terra trazia para eles e suas famílias. Em uma ocasião, um certo camponês por 

nome de Gaspar, saiu para procurar seus animais perdidos pelo campo, 

avisando a família que voltaria para o almoço. Como não retornou, sua esposa 

teve que ir procurá-lo nas cadeias de Xinguara, Rio Maria e Conceição do 

Araguaia. A frase que marcou o desaparecimento de Gaspar foi “A mula que 

Gaspar montava, retornou selada e sozinha". 

Outro caso denunciado no Caderno deste mesmo ano que marcou foi o 

quadro de miséria vivido por uma menina de 5 anos em um acampamento do 

Mato Grosso. Elisângela em situação de fome pediu a mãe: “Mãe, faz um pão, 

nem que seja de terra.” 

Essas são algumas circunstâncias em que as formas de violência 

privada e pública, foram vivenciadas pelos camponeses na década de 90 no 

Brasil. Seja em acampamento, posse, assentamentos ou como trabalhadores 

em terras de outros, a violência física e psicológica sempre foi parte da ação 

política das classes favorecidas desse país. 

Observando-se o mapa 27 a seguir, verificamos que o governo FHC, 

iniciou com uma relativa queda no número de ameaças e tentativas de 

assassinato, porém, já no segundo ano, observamos o aumento expressivo. 
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Em1996 foram 23 ocorrências de ameaças de morte e tentativas de 

assassinatos. O gráfico 28, pode nos ajudar a observar a violência nesses anos 

de governo de FHC. 

 
Gráfico 28 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1995-2002) 
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Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1995-2002)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

O ano de 1997, entretanto, foi de queda no número de ocorrências de 

tentativas de assassinato, porém, com relação às ameaças de morte, os 

índices continuaram relativamente altos. Em 1998, aconteceu o contrário, o 

número de tentativas de assassinato aumentaram para 23, e as ameaças de 

morte foram oito. Já em 1999, o número de ameaças de morte se elevou muito 

novamente, e, em 2000 ocorreu outra retração. Os anos de 2001 e 2002, 

também, se destacaram como anos violentos, com a diferença de que no 

último ano do governo FHC (2002), o número de tentativas de assassinato 

quadriplicou em relação a 2001.  

Observemos no mapa 28 a seguir, os municípios da região do Bico do 

Papagaio que apresentaram essas ocorrências. Ele mostra que a maior 

concentração de ameaças e tentativas de assassinato ocorreram em Marabá, 

Parauapebas, Rondon do Pará, Xinguara, Ourilândia do Norte, Breu Branco, 

Araguaína, Nova Olinda e outros. Nota-se que nesse período, 

aproximadamente 38 municípios apresentaram entre os conflitos no campo, 

ameaças de morte e/ou tentativas de assassinato. 
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Assim, o Governo FHC encerrou-se com um número elevado de 

violência no campo por conta dos conflitos por terra, foram 201 ameaças de 

morte e 74 tentativas de assassinatos no total. 

Nos governos do PT, os anos de 2003, 2005, 2007 (governo de Luís 

Inácio) e os de 2011 e 2012 (governo Dilma) foram os anos em que esses dois 

tipos de conflitos mais se destacaram. Aliás, em todo o governo do PT, foram 

anos com elevados números de ameaças e tentativas de assassinato, como 

podemos observar no gráfico 29: 

Gráfico 29 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2014) 
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Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1995-2002)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 

Entretanto, o ano de 2003 e 2009, foram os anos mais violentos dos oito 

anos do governo Luís Inácio, isto porque foram os anos em que se registrou 

mais ocorrências de tentativas de assassinatos, 20 em cada ano. No entanto 

em 2003, foram registradas 40 ameaças de morte, enquanto em 2009, foram 

27. Os anos de 2005 e 2007 também apresentaram um número bastante alto 

de ocorrências de ameaças de morte, respectivamente 49 e 58. No mapa 26 

anterior, que mostra os municípios com ocorrências de ameaças e tentativas 

de assassinatos no governo Luís Inácio, podemos observar que além da 

elevação de ocorrências por municípios, tanto de tentativas de assassinatos 

quanto de ameaças de morte, se compararmos ao governo FHC.  

Foram 55 municípios que apresentaram as respectivas formas de 

violência. Somando-se os oito anos de ocorrências do governo Luís Inácio, 
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foram 507 ameaças e 136 tentativas de assassinatos, isto representou mais 

que o dobro de ocorrências destes tipos de violência no governo anterior.  

No período do governo Dilma, somou-se 175 ameaças de morte e 55 

tentativas de assassinato. Como já comentado o ano de 2012 foi o mais 

violento, ocorreram 58 ameaças de morte e 29 tentativas de assassinatos. No 

mapa 27 a seguir, podemos observar os municípios que apresentaram esses 

tipos de ocorrências. Em primeiro lugar, observamos um número bastante 

elevado de municípios com ocorrências de ameaças de morte e tentativas de 

assassinatos. Foram 44 municípios com ocorrências desses conflitos, 

apresentando números maiores do que aqueles dos oito anos do governo FHC. 

Entre os municípios destacaram-se: São Felix do Xingu e Marabá com mais de 

31 ocorrências, e, Pau D’Arco, Nova Ipixuna, Itupiranga e Abel Figueiredo. 

Em São Felix do Xingu, município também conhecido em todo Brasil 

como um dos mais violentos, por conta de seu histórico de grilagem de terras, 

continuou apresentando casos de violência no campo em 2015. Continuou 

assim, fornecendo noticias para as matérias jornalísticas sobre os crimes e a 

impunidade generalizada contra camponeses. No dia 14 de agosto de 2015, o 

Jornal Amazônia publicou em sua página na internet mais uma agressão 

seguida de ameaça de morte ao camponês Ronair Lima, liderança sindical em 

uma ocupação de uma fazenda do "Complexo Divino Pai Eterno". 

Ameaças de morte foram proferidas contra Lima, que é presidente da 
Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da localidade. 
Os/as camponeses/as ocupam parte do complexo de fazendas 
“Divino Pai Eterno”, em São Félix do Xingu. As ameaças foram feitas 
por Edson Coelho, conhecido por “Cupim”, que pleiteia a 
regularização fundiária de uma das fazendas no local, já acusado por 
formação de quadrilha e pistolagem na mesma região. No último dia 
22 de julho de 2015, por volta das 7h30, Lima saiu de sua residência, 
localizada dentro do acampamento, dirigindo sua moto e 
acompanhado por seu filho Iron, que dirigia uma outra motocicleta, 
quando foi abordado por uma camionete branca “Toyota Hilux”, a 500 
metros de sua casa. Desceram do veículo o fazendeiro “Cupim”, seu 
irmão “Coelho”, e mais outro indivíduo, aparentemente primo de 
“Cupim”, este último armado com uma pistola calibre 380. O 
fazendeiro teria perguntado se poderia conversar com Lima e este lhe 
respondeu negativamente. Apesar disso, “Cupim” insistiu e os três 
afirmaram, em tom claro de ameaça, que era para o líder camponês 
retirar as 14 famílias da área reivindicada por “Cupim”. Caso 
contrário, o fazendeiro afirmou que mataria Lima e toda a sua família. 
Enquanto “Cupim” lançava a ameaça, seu primo teria permanecido 
com a arma em punho, como forma de intimidar o camponês. 
(14/08/2015) http://amazonia.web1325.kinghost.net/)  
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Segundo informações da CPT, o complexo “Divino Pai Eterno” é 

constituído por terras públicas federais, com área aproximada de 8 mil 

hectares. Há sete anos, 150 famílias ligadas à Fetagri reivindicam 1.500 

hectares para criação de um assentamento. Por outro lado, um grupo de 

fazendeiros, dos quais “Cupim” faz parte, juntamente com Bruno Peres de 

Lima, José Iris de Souza Nunes e outros grileiros de terras públicas 

reivindicam a área para formação de fazendas para a criação de gado. 

No ano de 2014, o Programa Terra Legal do governo federal negou os 

pedidos de regularização para os oito fazendeiros que reivindicam a área. 

Com a decisão, os camponeses decidiram sair do acampamento e ocupar 

parte do imóvel, como forma de pressionar o Incra - Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária a agilizar a criação do assentamento e 

desenvolver a produção. No mesmo ano, 2014, ocorreu o assassinato de um 

camponês na área do Divino Pai Eterno. 

 

Félix Leite dos Santos, vice presidente da associação dos ocupantes 
de uma área de terra pública, conhecida como Divino Pai Eterno, 
localizada no Município de São Félix do Xingu, foi assassinado a tiros 
na última sexta-feira, dia 18, quando saía de sua roça e retornava 
para sua casa. Seu corpo só foi encontrado no sábado por familiares 
que passaram a procurá-lo devido ele não ter retornado para casa no 
final do dia de trabalho. Félix era casado e pai de 5 filhos. Segundo 
informação do presidente da Associação, ele já vinha recebendo 
ameaças de morte e registrou o fato na Delegacia de Polícia de São 
Félix do Xingu. O corpo de Félix foi sepultado em Marabá, no 
domingo à tarde, onde o trabalhador tinha parentes. Em março de 
2015, a Vara Agrária de Redenção decidiu, por meio de liminar, que 
os fazendeiros não possuem legitimidade alguma para reivindicarem 
direito de posse em terra pública, ainda mais com os altos níveis de 
degradação ambiental promovida por eles. (Centro de 
Documentações Dom Tomás Balduíno, 2015) 

 

Os conflitos manifestam uma violência generalizada, a reação por parte 

dos fazendeiros tem sido verdadeira barbárie, pois, têm certeza da impunidade. 

Eles são repletos de agressões, ameaças, tentativas de homicídio e 

assassinatos como este citado anteriormente. No ano passado, também o 

posseiro Lourival Gonçalves de Sousa, o “Índio”, de 60 anos de idade, foi 

atingido por quatro tiros disparados por pistoleiros contratados por “Cupim”. 

“Índio” ocupava um lote de 50 hectares dentro dos 4.000 hectares reivindicados 

por “Cupim”. Na ocasião, outros dois posseiros, Luizmar e Roque, foram 
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gravemente agredidos pelos pistoleiros. As vítimas denunciaram todos os 

crimes à Delegacia Estadual de Conflitos Agrários (Deca) de Redenção. Em 

junho de 2014, uma operação da Deca apreendeu armas na sede da fazenda 

controlada por “Cupim”. No mês seguinte, o vice-presidente da Associação dos 

Trabalhadores, Félix Leite, foi assassinado em circunstâncias ainda não 

esclarecidas. Por fim, em novembro 2014, “Cupim”, indiciado por formação de 

quadrilha, foi preso preventivamente. No final do ano de 2015, ele já se 

encontrava em liberdade renovando ameaças contra a liderança Ronair José 

Lima, estendendo-as também à sua família. 

Constava na declaração do Presidente da Associação de Trabalhadores 

Rurais da Região de Novo Oeste, Geraldo Pereira Cardoso, que a Fazenda 

Divino Pai Eterno, era um complexo formado pelas áreas: Canaã, Canoa, 

Sombra da Mata e Água Boa. (CPT-2011). Em documentos da CPT, consta 

também que a princípio a área do acampamento Novo Oeste era ocupada por 

aproximadamente 410 famílias desde o no ano de 2008. Atualmente 150 

famílias vivem no acampamento Novo Oeste sempre sofrendo ameaças, 

tentativas e assassinatos.  

A figura 7 a seguir, contém a localização da Fazenda Divino Pai Eterno, 

e os projetos de assentamentos do INCRA, invadidos ilegalmente pelos 

pecuaristas grileiros. Além da Fazenda divino Pai Eterno, outras duas fazendas 

do município de São Felix do Xingu tem apresentado conflitos constantes. Uma 

delas é a Fazenda Jaguara/Belauto, onde o conflito envolve 412 assentados e, 

a outra, é a Fazenda Barra do Triunfo com um conflito contra 200 camponeses 

posseiros. 

A fazenda Jaguara/Belauto, segundo dados de 2011 da CPT, um 

processo de desintrusão de um grupo de 70 famílias da TI Apyterewa, ligadas 

ao STR, acamparam na Fazenda Belauto, em São Félix do Xingu. A fazenda 

foi destinada para remanejamento deste grupo de famílias que moravam dentro 

da Terra Indígena Apyterewa. Porém, as famílias aguardavam há vários meses 

pela instrução do Incra para irem para área destinada, mas, como o órgão 

demorou muito, as famílias decidiram ocupar a fazenda. No mesmo ano um 

grupo de pessoas lideradas por um tal "Gaúcho” invadiu as terras ocupadas por 
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esse grupo de 70 famílias de posseiros. 

Figura 06: Divisas da Fazenda Divino Pai Eterno 

 
Fonte: Google Earth (02/11/2014)  Org: Oliveira, A. U. 

 
 

O Incra interviu com a Força Nacional, e, retiraram o grupo invasor 

liderados pelo tal "Gaúcho da P1" da Fazenda Belauto. O grupo de 70 famílias 

aguardavam até então, a decisão oficial do Incra e também a indenização por 

parte da Funai pelas benfeitorias que tinham quando moravam na TI Apiterewa. 

Ainda no ano de 2011, o STR, em conjunto com a Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais, solicitaram aos órgãos competentes a atuação da polícia 

militar, para fazer um levantamento dos ocupantes da Fazenda Belauto. O 

grupo do STR denunciou que estiveram na área para entregar cestas básicas 

para o grupo de 70 famílias e se depararam com algumas pessoas estranhas, 

um deles dizendo ser o fiel depositário da Fazenda Belauto. Ele inclusive, está 

ameaçando as famílias, determinando prazo de dois dias para retirada de 

todos, sob ordem de um juiz do município de São Félix do Xingu sem informar 

o nome do citado juiz. Declarou o fiel depositário que o dito juiz tinha em mãos 

um mandado de reintegração de posse da referida área. Houveram denúncias, 
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inclusive que essas pessoas não tinham perfil de beneficiários da reforma 

agrária, e, que seriam pessoas ligadas a um grupo político do município. 

Em 2012 os acampados desentrusados da TI Apiterewa, foram 

abordados por homens fardados dizendo serem da Polícia Federal e policiais 

da Força Nacional, dizendo que estavam a pedido do Incra e da Funai, e, que 

as famílias tinham que sair da área, ou seriam despejadas a qualquer 

momento. Os mesmos portavam armas pesadas, pediram documentação dos 

trabalhadores, pediram que retirassem o gado da área porque estavam 

obstruindo o trabalho da equipe técnica do Incra, e, tiraram fotos das pessoas. 

Os camponeses explicaram que foi o Incra quem os colocou lá, e que 

são ligados ao STR do município, e, organizados na ASPAF. Mas nada disso 

barrou os homens que não se identificaram. Os constantes conflitos devem-se 

especialmente aos equívocos do Incra, e por conta desses problemas o senhor 

José Rodrigues no ano de 2012, sofreu várias ameaças. O Incra criou o Projeto 

de Assentamento denominado São Francisco, em 1994, dentro da área 

indígena Apyterewa e lá assentou 400 famílias. As ameaças que José 

Rodrigues de Souza vem sofrendo são decorrentes do processo de 

reconhecimento dessa área indígena, em 2006. A área do Projeto de 

Assentamento é apenas uma parte da terra indígena. As demais áreas são 

terras públicas griladas por grandes proprietários. Com a homologação da terra 

indígena as famílias de camponeses aceitaram o seu remanejamento para 

outra área, mas os fazendeiros não aceitaram sair, pois querem ser 

indenizados pelo Governo Federal. Em função disso, as lideranças dos 

camponeses receberam várias ameaças de morte por parte desses fazendeiros 

grileiros que acreditavam que a saída das famílias assentadas da área 

indígena fragilizaria a negociação que eles queriam estabelecer com o governo 

federal.  

No ano de 2013, já eram 412 famílias. “No ano de 1993, o INCRA criou o 

Projeto de Assentamento São Francisco dentro da Reserva indígena 

APYTEREWA, localizada no município de São Felix do Xingu e assentou cerca 

de 250 famílias de agricultores sem-terra” (Comissão Pastoral da Terra, 2013). 

Com a criação do assentamento, outras dezenas de famílias se deslocaram 
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para a região, e em poucos anos, mais de 400 famílias passaram a viver no 

território indígena. 

Nesse mesmo período, a CPT e outras entidades ligadas a grupo de 

direitos humanos, alertaram para risco de violência no despejo de 412 famílias 

do Projeto de Assentamento São Francisco por conta de problemas no 

assentamento das famílias inicialmente feito em terras indígenas. E, 

posteriormente, os assentou em fazenda expropriada em decorrência de ser 

local de tráfico de drogas. Assim, ocorreram uma série confusões jurídicas. 

A inoperância administrativa do INCRA possibilitou que o processo 

fosse transferido da Vara Federal de Marabá para a Vara Federal de 

Redenção. O juiz de Redenção, inexplicavelmente, suspendeu o 

processo de imissão de posse do INCRA na Fazenda Belauto, 

impedindo a continuidade do assentamento e agravando assim os 

conflitos na área. Para agravar ainda mais a situação, no final de 

2012, o desembargador Jirair Aram, do Tribunal Regional Federal, 

expediu uma liminar em favor dos supostos herdeiros dos antigos 

donos da fazenda Belauto, garantindo a eles mais de metade do 

imóvel e determinando o despejo imediato das 412 famílias 

assentadas pelo INCRA. O desembargador ignorou todas as 

decisões anteriores da própria Justiça Federal e tudo o que foi feito 

até o momento para resolver o conflito. Garantiu ainda a posse a 

supostos herdeiros sobre terra pública federal, contrariando a 

Constituição Federal, e pior ainda, tornou definitiva uma decisão 

liminar que tem caráter provisório. (COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA, 2013) 

 

Em 2013, o conflito se adensou com a ordem de despejos e as decisões 

judiciais inconsistentes, os camponeses estavam decididos a resistir e 

permanecer na terra, como declarado em nota da Comissão Pastoral da Terra, 

2013: 

A atuação do Juiz Federal de Redenção e do Desembargador do TRF 

tem sido desastrosa, desumana e contrária à Constituição Federal. 

Nossa Lei maior não admite posse em terra pública, mesmo assim, o 

Desembargador insiste em entregar mais de 13 mil hectares para 

uma meia dúzia de supostos herdeiros e despejar violentamente 412 

famílias assentadas. Pais e mães de famílias que, desde 1993, vêm 

sofrendo os prejuízos em razão da irresponsabilidade do INCRA. 

Agindo dessa forma a Justiça Federal apenas contribui para o 

aumento dos conflitos agrários em uma região marcada por violentos 

conflitos agrários e mortes no campo. O despejo está marcado para 

acontecer dia 25 de junho de 2013, as famílias já decidiram que não 

irão sair do Assentamento onde foram assentadas, pois, já saíram do 

projeto de assentamento São Francisco, por um acordo com o 

INCRA, MPF e FUNAI. Serem despejadas de mais um projeto de 
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assentamento significa perderem tudo o que construíram desde 1993, 

quando o INCRA os assentou dentro de terra indígena. A 

possibilidade de um conflito e de ocorrerem mortes é iminente e a 

responsabilidade do que ocorrer será da Justiça Federal e do INCRA. 

As famílias sabem que sendo despejadas serão abandonadas em 

lugar incerto por não terem mais para onde irem, por isso o que os 

resta é resistir. As famílias decidiram coletivamente que não sairão do 

assentamento, por não ter para onde ir e principalmente por estarem 

vivenciando uma experiência indesejável, criada a partir de decisões 

tomadas pelo poder púbico, seja na esfera executiva ou do judiciário. 

A situação em que se encontram as famílias no projeto de 

assentamento Belauto pode ser qualificada como desesperadora, 

pois na iminência de perder todos os seus pertences. Homens, 

mulheres, crianças e as pessoas idosas estão abaladas, o que é fácil 

de notar no rosto de cada pessoa. Para agravar ainda mais a 

situação já existe a presença de muitos policias dentro do 

assentamento. Ao nosso sentir o estado brasileiro reuniu todas as 

condições que poderá transformar este despejo em mais uma grande 

chacina, em que trabalhadores e trabalhadoras rurais, homens, 

mulheres, crianças e pessoas idosas deverão ser as únicas vítimas. 

Nós, entidades da sociedade civil organizada, diante desse quadro, 

conclamamos a todos e a todas, para em conjunto nos levantarmos 

contra mais esse ataque à efetivação da reforma agrária em nosso 

Estado. Por isso, EXIGIMOS A SUSPENSÃO IMEDIATA DO 

DESPEJO e que o INCRA solucione a situação das famílias, 

reparando as graves ofensas à dignidade da pessoa humana que 

essas famílias vêm sofrendo há mais de 20 anos. (Comissão Pastoral 

da Terra, 2013) 

 

E seguida, a remoção das famílias assentadas na fazenda Belauto foi 

suspensa. O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Felix 

Fischer, entendeu havia um risco à ordem e à segurança pública caso a 

decisão da Justiça local, tomada em tutela antecipada em agravo de 

instrumento, fosse cumprida. O ministro determinou que a questão aguardasse 

o desfecho da ação judicial sobre a propriedade da área. 

Sobre o número de famílias exato, que aguarda assentamento há uma 

discordância, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a 

Fundação Nacional do Índio (Funai) alegavam que 370 famílias estariam 

assentadas no local. O Tribunal local estima em cerca de cem as famílias 

assentadas. 

De toda forma, segundo os entes públicos, sua remoção implicaria 

desperdício de R$ 7 milhões dos cofres públicos, pagos em indenizações às 

famílias quando tiveram de abandonar as áreas que ocupavam antes em terra 
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indígena. Além disso, a medida iria acirrar os conflitos agrários na região e 

comprometer a segurança pública. Na figura 08, apresentamos a localização e 

os limites da fazenda Belauto. 

Figura 07: Divisas da Fazenda Belauto 

 
Fonte: Google Earth (02/11/2014)  Org: Oliveira, A. U 

 
 

Observamos que o Incra, com esse tipo de decisão, de assentar 

camponeses em territórios indígenas colocou em risco em primeira instância, a 

vida dos camponeses e indígenas, porque o próprio Estado construiu a 

dinâmica dos conflitos, e, ainda expôs tanto os indígenas quantos os 

camponeses à problemática da grilagem das terras públicas, ao invés de 

resolver os problemas fundiários. 

O terceiro conflito no município de São Félix do Xingu que tem 

apresentado vários tipos de violências nos últimos anos, diz respeito à Fazenda 

Barra do Trinfo de 60 mil hectares, registrando o conflito com 200 famílias de 

camponeses posseiros que vivem em 30 mil hectares da fazenda. A incerteza 

em relação ao futuro, tem deixado os posseiros que vivem na fazenda Barra do 

Triunfo há mais de 20 anos, em situações desesperadoras. Esta notícia desde 

o ano de 2013, tem assolado a vida desses camponeses, como pode ser visto 

na figura 09 a seguir. 

O fazendeiro Luiz Pires do grupo da Fazenda Umuarama requereu o 
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imóvel afirmando ser seu verdadeiro proprietário. Temerosos pelo que o 

conflito viesse causar, as autoridades do município de São Félix do Xingu 

manifestaram-se junto às autoridades competentes informando sobre o clima 

de tensão social que se instalou na fazenda Barra do Triunfo, depois que a 

justiça decidiu retirar os posseiros de lá. A proposta de Luiz Pires para os 

posseiros era de indenizar 50% das benfeitorias, o que os deixou indignados. 

 
Figura 08- Camponeses receberam Ordem de Despejo 

Fonte: O liberal (2013) - Org.: Oliveira, A. U. 
 
 

As audiências para tratar do assunto tiveram inclusive a presença do 

Ministro Hidelgardo Figueiredo, requerido pelo governador Simão Jatene. 

Nesta mesma audiência em que esteve Hidelgardo Figueiredo, um dos 

posseiros que ocupam a fazenda ao ser perguntado pelo ouvidor agrário sobre 

http://1.bp.blogspot.com/-zeBdYNgTUPM/UjMALg-pC6I/AAAAAAAAGrg/nvueTqnIlgo/s1600/s%C3%A3o+felix+jo%C3%A3o+bueno.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zeBdYNgTUPM/UjMALg-pC6I/AAAAAAAAGrg/nvueTqnIlgo/s1600/s%C3%A3o+felix+jo%C3%A3o+bueno.jpg
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o porque haviam ocupado as terras, o mesmo respondeu; “porque elas eram 

improdutivas”. O fato é que como já afirmado essas ocupações tem mais de 20 

anos que ocorreram. Na figura 9 a seguir, a localização da Fazenda Barra do 

Triunfo. 

Figura 09 Limites da Fazenda Barra do Triunfo 

 
Fonte: Google Earth (02/11/2014)  Org.: Oliveira, A. U 

 
 

A partir desses exemplos é possível observar que a paz e o descanso da 

expropriação, do desapossamento dos povos no campo, são partes intrínsecas 

da construção da utopia da reforma agrária como denominam os intelectuais.  

Ou da esperança como chamam os camponeses, porque por exemplo na 

região chamada Bico do Papagaio, como afirmou um camponês assentado que 

conversou conosco pelas “bandas” de Xinguara, “aqui moça, aqui (o camponês 

respirou pausadamente) aqui é matar um leão por dia pra nóis subreviver”. 

Vejamos o mapa 41 de Total de Ameaças de Morte e Tentativas de 

Assassinato: 
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MAPA 39 
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6.0 Conflitos Trabalhistas 

 

“Peão é só o serviço dele. Sangue de peão, 
engorda boi de paulista.” (Murilo Carvalho 
,1980) 
 
 
 

Nos últimos anos um dos maiores problemas que os camponeses 

expropriados e desapossados do Brasil, tem enfrentado, está relacionado a 

questão do trabalho escravo, especialmente na Amazônia e progressivamente, 

na região do Bico do Papagaio. 

É demais sabida a história de que quem abriu a mata para a formação 

das fazendas de gado nessa região, foram e ainda o são, pelos dados da 

Comissão Pastoral da Terra, os peões vindos dos vários estados da região 

nordestina. A maioria maranhenses, piauienses, cearenses, baianos que saem 

seus lugares de origem por conta da falta de trabalho, do aumento do número 

de integrantes na família, como eles mesmo costumam dizer, “a posse é 

pequena demais pra tanto braço”. 

Na dificuldade de encontrar trabalho em seus estados de origem 

aventuram-se pelas regiões as quais ouvem falar que ainda tem mata para se 

abrir e tem terra para conquistar. Para alguns a maior ambição é conquistar o 

dinheiro e voltar em casa de vez em quando, para sanar as necessidades da 

família e a saudade que levam para dentro da mata. Para outros, a conquista 

da terra é a realização da própria vida. E para muitos, ambas “ambições", pois, 

a mata revela surpresas que eles não esperavam: o encontro com a própria 

morte. 

A epígrafe citada é a fala de um camponês maranhense que Murilo 

Carvalho conheceu aventurando-se pela região do Bico do Papagaio na 

década de 80. Na circunstância em que esse maranhense vivia, ela é 

expressão da consciência do peão quando ele se depara com a realidade que 

o esperava nesta região. Vale a pena citar todo diálogo. 

 

Na mata a gente sofre demais, maltrata muito o corpo. E bem que 
não se ganha quase, porque tudo é demais de caro no barracão; 
arroz é vinte cruzeiros o quilo; feijão é oitenta. Pinga eles não gostam 
que beba, a gente tem que esconder a garrafa e paga até uns trinta 
cruzeiros. Agora, como é que peão vai ficar dois, três meses na mata 
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sozinho, na flor da força, sem mulher e sem cachaça? Todo mundo 
fala que peão na derrubada é bicho encrenqueiro, vive caçando treta, 
mas, é isso mesmo, na merda, sem nada, ele tem mais é que brigar 
por qualquer coisa. Ninguém pergunta se peão é gente, é homem. É 
só o braço dele no machado, no terçado, na moto-serra. Peão é só o 
serviço, dele, sangue de peão, engorda boi de paulista. (CARVALHO, 
1980, p.30) 

 

O objetivo desse peão chamado Raimundo que havia saído das terras 

maranhenses acompanhado de dois primos era seguir até Tucuruí, na 

esperança de encontrar trabalho na barragem que estava sendo construída 

naquele tempo, e, depois de ganhar um dinheiro, irem talvez se aventurar na 

Serra Pelada. Um deles já havia contraído a malária, chamada “maleita”, e vivia 

muito doente.  

A conversa aconteceu em um quiosque de um certo cearense em 

Marabá, onde os peões reuniam-se e repartiam, às vezes, o pão e a cachaça. 

Repartiam também os sonhos e as (des)ilusões da vida de peão, como mostra 

a fala de Raimundinho, citada por Carvalho (1980): 

“Ainda bem que a gente sempre acha uma mão, um peão que nem a 

gente que reparte ajuda. Agora está tudo bem certo. A gente comeu, 
bebeu e garantiu a condução até a barragem. Só falta o emprego dar 
certo. Eu acho que vai ser até bonito trabalhar de junto daqueles 
tratorzão danado. Quem sabe a gente até aprende a dirigir um.” O 
outro peão retrucou:” - Isso é ilusão Raimundinho, deixa de bestar.” 
Félix fala rindo, a cara de menino sem nenhum sinal de barba. E peão 
vive de quê, se não é ilusão mesmo, seu moleque?” (CARVALHO, 
1980, p.30-31) 

 

Uma boa resposta para a pergunta de sempre, sobre o que os levaria, 

quando conseguissem “sair desta vida” e retornar? “Para quem não tem nada é 

a esperança de que tudo pode melhorar.” Carvalho (1980) também conta a 

história de Lourival, peão que trabalhou em várias fazendas no município de 

Santana do Araguaia e que ele presenciou o peão amputando os dedos do pé 

diante do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santana do Araguaia com uma 

faca e um litro de álcool porque não tinha condições de pagar o médico. 

“Ele teve que usar a regra do peão, que nem sangrar boi, porque peão 

aqui é assim, vale menos que um boi.” Disse Natal, presidente do STR de 

Santana do Araguaia à Murilo Carvalho, na ocasião em que ele presenciou a 

sena sobre o peão Lourival. Depois de cortar os dedos o próprio Lourival 
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contou ao jornalista, como ele havia chegado àquela situação em que se 

encontrava.  

Já trabalhei nessas Fazendas tudo aí. Codespar, Volksvagem, desde 
o começo. Já andei por esses matos tudo. Agora, eu era peão na 
Ecisa, essa firma que tá fazendo a estrada pro Xingu, eu ia nas 
derrubadas, na frente. E foi que desde março nós não recebia nada, o 
gato diz que pegava dinheiro da firma e não pagava nóis e foi 
apertando porque a gente não tinha nem dinheiro pro fumo e tudo 
que comprava era pra fazer mais dívida. Então, como eu fiquei doente 
e não tinha jeito, resolvi vir embora e tinha que tirar 2 km a pé, nas 
picadas de mata. Saí e quando era com cinco léguas a maleita me 
pegou e eu fui tropeçando e machuquei os dedos. Já tinha um 
arranhão feio aí arruinou. Aí eu não aguentava mais quando achei o 
barracão do Pedro Coleto, na mata e ele me agasalhou lá cinco dias 
até o febrão baixar. Mas, o pé só piorava, ia inchando, e eu naquela 
febre não tinha nem um comprimido pra nada e, então, pra aliviar 
aquela dor, eu achei um pouco de ácido de bateria e derramei no pé, 
de desespero. Ele comeu muito a carne, e a dor, depois melhorou, 
ficou até os ossos aparecendo. Mas, aí, eu aguentei. Vim andando 
até bater na capelinha e caí de novo, que a maleita era braba. Agora 
que eu fui ao médico, ele cobrava 2200 cruzeiros para torar o pé que 
ele disse que precisava, mas só torava se eu levasse avalista ou 
pedisse emprestado. CARVALHO, 1980, p.35) 

 

Isto explica não somente os altos índices em casos de trabalho escravo, 

como também o número exorbitante de registros de superexploração e 

desrespeito trabalhista que ocorreram e ocorrem na região. Pode parecer 

inacreditável que uma situação como essas tivesse acontecido em pleno 

século XX. Pior, que ainda ocorra nos dias de hoje. Aliás, que os registros de 

ocorrências desses tipos de tratamentos direcionados aos trabalhadores em 

fazendas na região do Bico do Papagaio, só aumentaram nos últimos anos. Ou 

seja, os altos níveis de exploração, ou melhor, as práticas de sujeição parecem 

ser parte do processo de modernização que os projetos e políticas de governo 

financiaram para a Amazônia de um modo geral.  

 

6.1 O Trabalho Escravo 

A meu ver, o Estado brasileiro quando criou esses tipos de projeto e 

construiu todas as possibilidades econômicas para que essas empresas de 

capital nacional e internacional se dirigissem à esta área. Por outro lado, 

incentivou a migração de camponeses e peões, construiu todas as 

possibilidades, não somente de exploração da renda auferida da terra e da 
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natureza, mas também, do próprio homem. Vejamos o que os registros da CPT 

nos mostram em relação à questão no gráfico 30 a seguir. 

Gráfico 30 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1985-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1985-2014)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Observa-se em primeiro lugar que os registros de ocorrências a partir do 

início deste século tiveram uma grande elevação em relação aos primeiros 15 

anos de registros, especialmente entre os anos de 2002 e 2009. Em segundo 

lugar é preciso considerar que esses números devem ser observados a partir 

do contexto geral. Ou seja, qual a dinâmica do trabalho escravo no campo 

brasileiro. Assim é preciso comparar também, esses números com os totais de 

Brasil. 

Igualmente é preciso explicar que os registros de trabalho escravo e 

superexploração começaram a ser publicados nos Cadernos de Conflitos no 

Campo a partir do ano de 1992. Os dados anteriores (1985 a 1995) foram 

fornecidos pela Comissão Pastoral da Terra a partir de outros levantamentos 

que foram feitos sobre o trabalho escravo. Assim, entre 1995 e 2014, foram 

3.266 ocorrências de trabalho escravo no Brasil, delas 1.255 foram registradas 

nos municípios da região do Bico do Papagaio. A região deteve 38,5% de 

ocorrências de trabalho escravo. Também, a partir do número de pessoas 
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envolvidas, no gráfico 31, podemos fazer algumas observações. 

 

Gráfico 31 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1985-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1985-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Na região do Bico do Papagaio foram 28.041 pessoas flagradas nessas 

1.255 ocorrências de trabalho escravo. No Brasil, foram 87.617 pessoas 

registradas nas 3.266 ocorrências de trabalho escravo entre 1992 e 2014. Isto 

significa dizer que o percentual de pessoas flagradas nesse tipo de atividade 

na região do Bico do Papagaio equivaleu a 32% do total de todo Brasil. No 

período do governo Sarney é importante que observemos a distribuição 

territorial desse conflito no mapa 28, a seguir. 

Observa-se que nesse período, os principais municípios com registros 

de ocorrências foram maiores em São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e 

Redenção. Mas ocorreram também, no município de Paragominas, Xinguara, 

Parauapebas, e Bom Jesus das Selvas no Maranhão. 

Nos anos do governo Collor/Itamar, as ocorrências de trabalho escravo 

obedeceram a seguinte dinâmica: foram 75 ocorrências de trabalho escravo, 

das quais 12 ocorreram na região do Bico do Papagaio. Já em relação ao 

número de pessoas foram 61.575 pessoas em ocorrências de trabalho escravo 

no Brasil, e, 1.376 nas ocorrências na região do Bico do Papagaio.  
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MAPA 40 
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Observando o gráfico 31 anterior, podemos verificar que os anos que 

concentraram maior número de pessoas em ocorrências de trabalho escravo 

no período, foram o ano de 1991 com 620 pessoas e 1994 com 1.180 pessoas. 

O ano de 1990 também registrou um número elevado de 242 pessoas. É 

preciso lembrar que o número de ocorrências nesses períodos normalmente 

tinham uma média de 3 a 4. Porém, o trabalho escravo tem essa característica, 

aglutinar um número muito alto de trabalhadores em uma fazenda ou um tipo 

de serviço. No livro de Murilo carvalho (1980) já citado, o presidente do 

sindicato de trabalhadores comentou que em uma fazenda da Manah, naquele 

período tinham 800 peões trabalhando. No entanto, apenas 5 deles, tinham 

carteira assinada. No mapa 29 a seguir, podemos observar os municípios que 

apresentaram ocorrências de trabalho escravo no período Collor/Itamar. 

Observa-se que no período, os registros mostram que o trabalho 

escravo estava presente em pelo menos 16 municípios da região e São Felix 

do Xingu apresentou o maior número de pessoas envolvidas. Xinguara também 

concentrou um grande número de pessoas envolvidas em trabalho escravo, 

aproximadamente 100 pessoas. 

No gráfico 32 é possível observar a dinâmica do trabalho escravo no 

período FHC. 

Gráfico 32 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1995-2002) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1995-2002) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
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MAPA 41 
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Observa-se que nesse período o ano que mais apresentou ocorrências 

de trabalho escravo foi 2002, com 109. O ano de 2001 apresentou 27 

ocorrências e a tendência do trabalho escravo nesse governo foi de 

crescimento constante. Também em nível de Brasil, foram 219 ocorrências no 

total e 170 ocorreram na região do Bico do Papagaio, isso significa que 77,6% 

das ocorrências de trabalho escravo nesse período de 1996 a 2002 

deflagraram-se nesta região. O gráfico 33, mostra como isto se deu em relação 

ao número de pessoas. 

Gráfico 33 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1995-2002) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1995-2002) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Sobre o número de pessoas, o gráfico 33 mostra que o primeiro período 

do governo, ou seja, de 1995 à 1998 a curva foi decrescente apresentando nos 

dois primeiros anos 720 e 672 pessoas deflagradas em trabalho escravo. No 

entanto, no mandato seguinte o último ano quadruplica o número de 720 do 

primeiro ano, foram 3.690 pessoas envolvidas nesse tipo de conflito. Assim, os 

dados também mostram uma tendência crescente do número de pessoas 

envolvidas em trabalho escravo no governo FHC. O mapa 30 a seguir, mostra 

a distribuição do trabalho escravo na região do Bico do Papagaio neste 

governo. 

No período do governo FHC, o número de municípios com ocorrência 

dobrou. Destacaram-se Bom Jesus das Selvas, Marabá e Santana do 

Araguaia. Este último município apresentou o maior número de pessoas 

envolvidas, 1.436 no total. 
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MAPA 42 
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Em relação ao governo do PT, tivemos os anos em que mais se 

registrou ocorrências e pessoas envolvidas nesse tipo de conflito. Vejamos o 

gráfico 34 a seguir. 

Gráfico 34 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Observa-se que o ano de 2003, foi aquele que apresentou o maior 

número de ocorrências de trabalho escravo na região do Bico do Papagaio. 

Nos anos seguintes, até o ano de 2009, ocorreram em média 100 a 125 

ocorrências de trabalho escravo por ano. Deve ser destacado que esta média 

subiu entre 2004 e 2007 no governo de Luís Inácio. No período do primeiro do 

mandato de Dilma os números de ocorrências diminuíram. No primeiro ano de 

seu mandato, foram 64 ocorrências de trabalho escravo e nos anos seguintes 

uma certa redução. 

A redução de ocorrências de trabalho escravo nesse período deve-se 

especialmente à atenção de entidades que se envolveram na discussão e no 

debate sobre o perigo da prática na sociedade atual. A CPT, juntamente com 

grupos de direitos humanos, o Ministério do Trabalho tem se dedicado a 

divulgar na mídia o risco social que o trabalho escravo traz para as populações 

pobres e também vem se exercendo uma maior atenção no sentido de 

registrar, denunciar e fiscalizar o trabalho escravo no Brasil. 
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Na região do Bico do Papagaio a CPT Araguaia -Tocantins, localizada 

em Araguaína–TO, assim como as CPTs das demais localidades da região do 

Bico do Papagaio tem se preocupado e agido cotidianamente no combate ao 

trabalho escravo. Cobram das autoridades e organizam campanhas e debates 

para uma maior consciência social. Este tem sido um trabalho fundamental na 

região. 

Desta forma, nos 12 anos de governo do PT o total de ocorrências de 

trabalho escravo em todo Brasil foi de 2.670 ocorrências, e, na região do Bico 

do Papagaio foram 1.073 ocorrências. Portanto, apesar de todos os esforços 

das várias entidades que se propuseram a combater o trabalho escravo, 40,1% 

dos registros desse tipo de conflito nesse período, esteve presente sobretudo, 

nessa região. 

Também é necessário que analisemos o número de pessoas 

encontradas nessas situações. O gráfico 35 a seguir traz essa informação. 

 
Gráfico 35 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2014) 
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Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Do último ano do Governo FHC, 2002 ao primeiro de Luís Inácio, 2003, 

houve uma pequena queda no número de pessoas registradas em situação de 

trabalho escravo, de 3.690 para 3.629. Assim, como no gráfico de número de 

ocorrências, nos demais anos de seu governo até a chegada do governo de 

Dilma, houve redução gradativa do número de pessoas registradas nesse tipo 

de conflito. Nos 12 anos de governo do PT, foram 81.514 pessoas registradas 
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em situação de trabalho escravo no Brasil, desse total, 19.286 ocorreram na 

região do Bico do Papagaio. Um número muito elevado comparado aos 

registros de todo o país. O mapa 31, de Trabalho Escravo no governo Luís 

Inácio nos permite observar a distribuição do trabalho escravo nos municípios 

desta região: Também o mapa 32 a seguir, nos permite observar a localização 

do trabalho escravo no período de Dilma. 

No período do governo Luís Inácio, observa-se que São Felix do Xingu, 

Pacajá, Novo Repartimento, Itupiranga, Rondon do Pará e Xinguara foram 

municípios com uma grande concentração de ocorrências e também, de 

número de pessoas envolvidas em situação de trabalho escravo. Vários 

municípios do Maranhão, com destaque ainda para o município de Bom Jesus 

das Selvas também engrossaram as estatísticas. O mesmo ocorreu no estado 

do Tocantins. Ou seja, pelo que se pode observar foram 95 municípios da 

região que apresentaram ocorrências de trabalho escravo nesse período. Isto 

quer dizer que os municípios da região do Bico do Papagaio iniciaram o século 

XXI, tomados pela prática do trabalho análogo à escravidão. Assim, o mapa 32 

referente ao período de Dilma Rousseff, apresentou uma redução significativa 

no número de municípios com registros da presença de trabalho escravo, 73 

municípios. Tem-se a constatação que o trabalho escravo é o conflito ainda 

mais disseminado pelos municípios da região do Bico do Papagaio. 

Dessa forma, como afirmado anteriormente, a luta contra o trabalho 

escravo em todo Brasil, após tantos esforços de pessoas e entidades que se 

opõem a esta prática, tem experimentado alguns avanços e em alguns casos 

as leis que protegem os trabalhadores desse tipo de prática de aliciamento tem 

sido aplicadas. Embora, a história do trabalho escravo no país não é 

exatamente recente e, nem fruto da concentração fundiária, mas sim, das 

práticas de expropriação, exploração e sujeição as quais os camponeses 

brasileiros estão expostos, especialmente na Amazônia. Martins, (1994) 

explicou que: 

A rápida expansão da frente pioneira em direção à Amazônia deu-se 
num contexto bem diverso do das histórias costumeiras em países 
que servem de modelo ao debate do tema, como os Estados Unidos: 
ao invés de se constituir numa abertura do território com base nos 
valores da democracia e da liberdade, constituiu-se numa expansão 
apoiada num quadro fechado de ditadura militar, repressão e falta de 
liberdade política. 
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MAPA 43 
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MAPA 44 
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Sobretudo, num contexto de anticomunismo em que, justamente as 
classes trabalhadoras, na cidade e no campo, tornavam-se 
automaticamente suspeitas de subversão da ordem política sempre 
que reagiam às más condições de vida que o regime lhes impusera. 
Esse clima repressivo, associado ao fato de que os proprietários de 
terra e os empresários eram os principais aliados e beneficiários do 
regime militar, criou para camponeses e trabalhadores rurais uma 
situação extremamente adversa. Num país em que o poder pessoal 
do grande proprietário rural é ainda hoje um poder emblemático, um 
poder de vida e de morte, criou-se, assim, uma situação em que a 
exploração do trabalho ficava acentuadamente na dependência do 
arbítrio do fazendeiro ou de seus representantes. Na verdade, as 
instituições da justiça e da polícia foram severamente debilitadas, 
quando não se tornaram abertamente coniventes com a escravização 
de trabalhadores e com a expulsão de camponeses da terra, como é 
de tradição em muitas e remotas regiões do país. A grande 
propriedade sempre foi um enclave sujeito a critérios próprios de 
direito, embora ilegais; lugar do reino do arbítrio do senhor de terras, 
que se torna, por isso mesmo, ainda hoje, senhor de consciências e 
de pessoas. Esse extraordinário poder multiplicou-se na onda da 
conversão do grande empresário em proprietário de terra, além do 
mais com base numa ampla multiplicação do tamanho das 
propriedades fundiárias. O fato de que os novos proprietários rurais 
viessem de uma tradição urbana, moderna e propriamente capitalista 
não impediu que em suas fazendas se reproduzisse com facilidade o 
tipo de dominação, repressão e violência característicos da 
dominação patrimonial. Em parte, porque, absenteístas, embora 
coniventes e beneficiários, delegaram a intermediários, como os 
gerentes e capatazes, educados na tradição do poder pessoal, a 
responsabilidade pelas decisões e pela administração de seus bens. 
Esse poder multiplicou-se também com o dinheiro que chegou às 
mãos de proprietários tradicionais, educados na tradição oligárquica 
da dominação pessoal e da violência. Um quadro do que ocorreu nas 
431 fazendas, em que se sabe que houve trabalho escravo, de 1970 
a 1993, e em relação às quais pude colher informações, constitui, 
penso, um adequado ponto de partida para uma análise do problema 
da escravidão por dívida no Brasil contemporâneo. Delas, 308 estão 
localizadas na Amazônia e 123 fora da Amazônia. Especificamente 
nessas fazendas, foi estimado que, somadas as denúncias de 
diferentes épocas, houve pouco mais de 85 mil trabalhadores 
escraviza- dos. Esse é um número mínimo, isto é, no mínimo foram 
esses os trabalha- dores submetidos a cativeiro. Número que foi 
obtido com base nos depoimentos dos peões que conseguiram fugir e 
fizeram denúncias às autoridades (como a Polícia Federal, 
legalmente incumbida da repressão ao trabalho escravo e da 
repressão ao tráfico de pessoas; e os agentes locais ou regionais do 
Ministério do Trabalho). Esse número, porém, é muito inferior ao 
número real. Em seu bem feito estudo sobre a frente pioneira, 
Branford e Glock mencionam a estimativa de que, no início dos anos 
setenta, havia entre 250 mil e 400 mil peões trabalhando nas 
fazendas amazônicas na estação seca. O governo do estado do 
Maranhão estimava que, em 1975, havia cerca de cem mil peões 
originários daquele estado trabalhando nas fazendas da Amazônia 
(cf. Branford & Glock, 1985, p. 55). Uma única fazenda, a Suiá-Missú, 
empregou cerca de três mil peões na fase do desmatamento. Mas em 
seu projeto previa-se que, uma vez encerrada essa fase, haveria 
apenas 250 empregados fixos na propriedade de quase 700 mil 
hectares, dos quais cerca de 217 mil hectares incluídos nas 
atividades agropecuárias propriamente ditas. (MARTINS, 1994, p. 06) 
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A Fazenda Vale do Rio Cristalino, conhecida como Fazenda modelo da 

Volkswagen, foi um dos casos mais famosos do Brasil, e se encaixa 

perfeitamente nas circunstâncias explicitadas anteriormente por Martins (2002). 

Foram muitos investimentos em alta tecnologia na criação de gado e ostentou-

se de uma mega infraestrutura. Em contrapartida seus funcionários (peões) 

viviam vidas miseráveis e por todo tempo de existência do empreendimento 

foram várias as denúncias de que mantinham  os peões sob condições de 

trabalho escravo. Le Breaton (2002), narrou sobre o quão era colossal a 

infraestrutura da Fazenda Vale do Rio Cristalino: 

 
A Rio Cristalino, propriedade da empresa Volkswagen, era um projeto 
de fazenda-modelo. E só podia mesmo ser, levando-se em 
consideração a quantidade de dinheiro nela investido. Mas, não foi 
apenas o dinheiro, foi a tecnologia de ponta, aliada a muito trabalho e 
trabalho pesado. (LE BRETON, 2002, p. 187) 

 

Ou seja, para organizar uma infraestrutura gigantesca como esta, em tão 

pouco tempo, era necessária mão de obra demasiada e mão de obra que 

custasse o mínimo possível. E, o mínimo significava submeter, ainda que sob 

os aspectos modernos em que o empreendimento vinha sendo construído, 

esses trabalhadores a certo de tipo de relação trabalhista que no Brasil, 

apresentava vários tipos de definição, onde a mais usual era a definição de 

trabalho escravo. Ou seja, o sistema de peonagem é resquício da presença de 

relações não capitalistas para a produção do capital, em meio ao processo de 

reprodução das relações socioeconômicas do capitalismo na modernidade. 

Portanto, é preciso enfatizar como afirmou Martins (1994) que: 

[...] a escravidão por dívida ou peonagem, é encontrada em diferentes 
atividades econômicas, organizadas segundo graus extremos e 
opostos de modernização econômica e técnica. Há economias que 
ainda seguem padrões do século 19 e até do século 18, como é o 
caso de setores do extrativismo amazônico, em particular o da 
borracha. E no outro extremo, há atividades, sobretudo as das novas 
fazendas de criação de gado, na Amazônia, desenvolvidas por 
empresas modernas, algumas vinculadas a destacados grupos 
econômicos internacionais. Não estamos, portanto, apenas diante de 
um fenômeno de persistência de relações arcaicas de trabalho que, à 
primeira vista, têm sido muitas vezes definidas, impropriamente, como 
pré-capitalistas. Pois, o que constatamos é que modernas empresas 
capitalistas que investem em empreendimentos agropecuários na 
vasta região da Amazônia brasileira (mais da metade do território de 
um país com cerca de oito milhões e meio de quilômetros quadrados) 
rotineiramente tem recorrido à escravidão por dívida em algumas de 
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suas atividades.) (MARTINS, 1994, p. 1-2) 

Isto explica de certa forma, o questionamento sobre o que levaria uma 

empresa internacional do porte da Volkswagen a se envolver em escândalos 

relacionados questões trabalhistas em países do “terceiro mundo”? Assim, a 

história das relações trabalhistas que compõem o trabalho escravo ou 

peonagem, no Brasil, também foi uma escolha política engessada 

especialmente na ditadura dos militares. Este período foi marcado pela 

persistência da opção pela concentração fundiária e transformação e dos 

capitalistas urbanos (industriais, financeiros, etc) do Centro Sul do país, em 

grandes proprietários de terra. Latifundiários, portanto, revelando eles sua 

condição de classe dos proprietários de terra, com o poder de definir as 

relações trabalhistas para o campo brasileiro. No ABC em São Paulo eles 

revelavam, no setor automobilístico, sua condição de classe capitalista, mas, 

ao contrário na Amazônia, sua condição de classe dos proprietários de terras. 

É por isso que não há no Brasil um setor moderno e um pretensamente 

atrasado, eles são um só sujeito social, mas revelam simultaneamente, duas 

condições de classe social diferentes: capitalistas de um lado e proprietários de 

terras de outro. 

Assim, a participação das grandes empresas de capital nacional e 

internacional nos setores de agricultura alinharam-se ao ritmo instituído pelas 

políticas econômicas no Brasil. Primeiro, porque foram incentivadas a dirigirem 

investimentos e demais esforços para os setores da agricultura e segundo que 

como capitalistas, ou seja, vivendo da exploração do trabalho alheio. Assim, 

bastava se aproveitar do sistema de peonagem instituído nas relações de 

trabalho no campo, para encaixar-se perfeitamente à lógica de acumulação 

sem fim das empresas. Para se compreender a dimensão da questão basta 

lembrar Le Breton, narrando a visita do padre Ricardo à fazenda da 

Volkswagen. Quando o padre questionou sobre os poucos trabalhadores com 

registros nas carteiras em detrimento da quantidade de trabalhadores que a 

fazenda requeria, o administrador Herr Bruegger explicou que utilizavam o 

sistema de empreitadas. O padre retrucou falando sobre a ilegalidade e o 

administrador, respondeu que caso fosse ilegal todos os fazendeiros da região 

praticavam ilegalidades nas relações trabalhistas. 
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Além do mais, a propaganda ufanista dos militares sobre a ocupação da 

Amazônia e os ideais de modernidade e de prosperidade era bastante atrativa, 

também, para os peões e para as demais parcelas da população. Os 

empreiteiros (gatos) cuidavam de construir no imaginário do peão um certo 

encantamento. Assim, para quem vinha de uma vida sem alternativas e 

possibilidades de trabalho, viver em um lugar com abundância de trabalho e de 

dinheiro, era mais do que esperavam para solucionar seus problemas nos 

lugares de origem. Então, o mito do progresso e da modernidade era 

amplamente divulgado em todas as instâncias. No entanto, eram muitas as 

contradições escondidas em acampamentos distantes dos centros 

administrativos das fazendas. E, como afirmou Le Breton (2002), sobre a 

fazenda Vale do Rio Cristalino: 

E bem ou mal, conseguiram milagres, por algum tempo pelo menos 

Situada no sul do Pará, numa região de serra linda, com muita água, a 

fazenda cobria uma área de 140 mil hectares e tinha quarenta e seis 

mil cabeças de gado (a projeção para 1988 era de 106 mil) diferente 

da maioria das fazendas-fantasmas financiadas pela SUDAM, a Rio 

Cristalino, havia sido rapidamente implantada e era eficientemente 

administrada. A primeira árvore havia sido cortada em setembro de 

1973 e 22 meses depois haviam plantado pasto suficiente para 2100 

cabeças de gado. Em seu material de propaganda, a empresa 

orgulhava-se de que a presença de uma grande corporação como a 

Volkswagen traria inúmeros benefícios para a região: a geração de 

renda, os impostos, cumprimento das leis trabalhistas, carteiras 

assinadas, registros de empreiteiros e introdução, no mundo do 

trabalho, de práticas justas e seguras. Padre Ricardo descreveu o 

complexo administrativo como sendo uma pequena Brasília na 

Amazônia”. Havia escritórios, garagens, oficinas, laboratórios, um 

açougue, uma padaria, uma estação meteorológica, um posto de 

saúde, uma hospedagem para convidados, um clube, uma piscina e 

vários campos de futebol. A eletricidade era gerada por duas caldeiras 

a vapor que utilizavam as sobras de madeiras das serrarias. 

Fabricavam seus próprios tijolos, tinham um supermercado que 

fornecia leite, carne subsidiados, e supriam gratuitamente os 

funcionários com hortaliças. Mantinham uma escola primária e uma 

frota de ônibus, organizavam cursos de alfabetização e de corte e 

costura para mulheres. O programa de melhoramento para o rebanho 

utilizava-se de inseminação artificial e criação seletiva; faziam 

ensilagem, produziam feno, e o gerenciamento do rebanho estava 

completamente informatizado. Era uma fazenda modelo, ao menos na 

aparência. 

 

Ou seja, apresentava uma infraestrutura que nem mesmo as cidades da 

região possuíam. Isto criou uma expectativa muito grande em torno do projeto. 

Entrentanto, a partir do momento em que as denúncias sobre trabalho escravo, 
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através da imprensa, chegaram aos ouvidos de determinadas autoridades, a 

pressão política sobre os administradores da fazenda e sobre os acionistas da 

empresa, não permitiram que o negócio fosse adiante. 

Desta forma, a empresa alemã logo vendeu a fazenda à Matsubara que 

fez questão de mostrar sua ficha limpa em ocorrências trabalhistas. Porém, 

nem a Volkswagen e nem a Matsubara conseguiram fazer com que a fazenda 

produzisse algum lucro. Até que em 1997, a fazenda fosse vendida novamente, 

porém, desta vez, para os empresários brasileiros Eufrásio Pereira Luiz e 

Marcos Monteiro. Mesmo assim, naquele período os problemas da fazenda já 

eram tantos que não houve como recuperar-se. Segundo Le Breton (2002), 

foram muitos os boatos de que os novos donos da fazenda incentivaram “sem 

terras” para ocupa-la, afim de que o Incra viesse indenizá-la para fins de 

reforma agrária. 

Foi o que ocorreu no dia 02 de agosto de 1998, quando foi aprovado o 

decreto de desapropriação que custou 40 milhões, o dobro do preço que os 

donos haviam pagado por ela. Mas, também boatos corriam que os fazendeiros 

eram acostumados a dar esse tipo de golpe em propriedades localizadas na 

Amazônia Legal. Em 1999, as 1.700 famílias de camponeses mudaram-se para 

a fazenda. Porém, a descoberta de que havia urânio nas terras fizera com que 

o governo federal revogasse a desapropriação, sem tomar nenhum tipo de 

providência para reassentar os camponeses. 

 

“O departamento de Minas e Energia informou que precisava de 
apenas 4 mil hectares e que o restante da propriedade poderia ser 
utilizado para fins de reforma agrária. O conflito tomou conta da 
situação. Os donos reivindicaram e entraram com mandato de 
reintegração de posse. O Sindicato dos trabalhadores Rurais 
requereu a desapropriação, garimpeiros, madeireiros e outros 
camponeses que vinham de todas as partes ocuparam as terras e a 
violência, juntamente com malária massacrava as pessoas que por ali 
viviam. O Sindicato de Rio Maria entrou em conflito com o Sindicato 
de Santana do Araguaia e eis que a situação de conflito perdura até 
os dias de hoje." (CPT,1999) 

 

Nesta última década foram várias denúncias de conflitos, mais 

camponeses acampados aguardando solução por parte do Incra, confrontos e 

ameaças de morte por parte de madeireiros. Camponeses em disputas entre 

aqueles ligados a sindicatos e a movimentos sociais. Atualmente o conflito 
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envolve inclusive, o grupo Santa Bárbara, que mantém 50 mil cabeças de gado 

na área. Dos 140 mil hectares, 80 mil foram desapropriados e os outros 60 mil 

continuam em disputa entre fazendeiros, grileiros e madeireiros. O conflito já 

resultou em pelo menos 14 mortos e 30 pessoas vivem atualmente 

ameaçadas. Portanto, não é por ironia que a Fazenda Vale do Rio Cristalino 

tornou-se efetivamente o forte exemplo de modelo da barbárie que o 

capitalismo moldou no Brasil, incentivando a aliança e a união em uma só 

pessoa física ou jurídica, da burguesia capitalista com a classe dos grandes 

proprietários de terras (latifundiários). 

Também sobre as questões das propriedades com 

presença/manutenção de trabalho escravo, não podemos esquecer de citar a 

Fazenda Castanheira, primeira fazenda a ser desapropriada por conta 

descumprimento da função social, uma conquista dos movimentos sociais, 

especificamente do MST e também da sociedade brasileira. 

Em 1999, como conta Barros, (2012) o MST, ocupou a fazenda e iniciou-

se o conflito entre sem terras e latifundiários. O Incra iniciou a avaliação técnica 

após forte pressão do movimento social. No ano de 2000 foi feito vistoria 

preliminar para aferir sobre a função social da terra. O relatório indicou que a 

fazenda dedicava-se somente a cria, recria e engorda de bovinos.  

 

A área de pastagem plantada correspondia 65322274 hectares e o 
rebanho perfazia 5 mil rezes, apenas 25,76% da fazenda ocupados 
por florestas nativas, apesar de 50% estarem averbados em cartório 
como reserva legal. Os sem-terra ocuparam 81 hectares com cultivos 
de gêneros alimentícios, arroz, milho, mandioca. Os índices de GUT e 
GEE não foram considerados satisfatórios para aproveitamento do 
imóvel, o primeiro alcançou 78,24% (os mínimos exigidos por lei é 
80%) e o segundo 100%. Assim, a Cabaceiras se enquadrou na 
categoria de grande propriedade improdutiva. Contribuíram também 
para acusar o não descumprimento da função social da terra, os 
problemas ambientais. Só na área de 3.600 hectares abarcada pelo 
título de aforamento expedido pelo governo Estadual para a 
exploração exclusiva da castanha exatos 1.922 hectares de mata 
haviam tombado irregularmente para ceder lugar as pastagens. 
(BARROS, 2012, ‘p. 190) 

 

Os setores do IBAMA, responsáveis por laudo técnico, também emitiram 

parecer favorável, após avalição expedida pelo órgão. No entanto, quando tudo 

parecia a favor da desapropriação, a família Mutran pediu a impugnação da 

vistoria que concedeu parecer desfavorável e o INCRA encaminhou outra 



281 

 

vistoria que contradisse o parecer anterior. 

Nesta nova vistoria, os índices foram modificados apresentando 100% 

tanto para o índice de GUT, quanto o de GEE, também mostrava total 

legalidade nas relações trabalhistas na fazenda e negligenciava inclusive uma 

operação do grupo móvel de trabalho do Ministério do Trabalho em 2001 que 

flagrou trabalhadores em condições análogas à escravidão. E sobre a área 

desmatada faz menção a 67,73%, mas, incluindo a área ocupada pelos 

camponeses sem-terra. Por conta dos dois laudos o conflito jurídico 

administrativo se estendeu por dois anos e finalmente veio o decreto de 

desapropriação da fazenda. Segundo Barros (2012): 

A edição do decreto presidencial que declarou a fazenda como área 
de interesse social para fins de reforma agrária foi subsidiada pela 
análise feita pela Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). No sumário da informação nº 373” 
de agosto de 2004, aparece claramente a intenção de fundamentar a 
edição do decreto com fulcro também no artigo 186, II e III da CF/88. 
Em face do descumprimento da função social trabalhista e ambiental. 
(BARROS, 2012, p.193) 

 

Nesse contexto, a desapropriação da fazenda já não estava mais 

caracterizada somente pelo critério de improdutividade, as infrações ambientais 

e trabalhistas estiveram presentes na desapropriação da Fazenda Cabaceiras, 

uma vitória inédita na luta dos movimentos socioterritoriais. Encerrando-se o 

processo administrativo era necessário passar pelo processo judicial e no ano 

de 2005 o advogado da família Mutran conseguiu junto ao Superior Tribunal, 

suspender os efeitos do decreto de desapropriação.  

Depois de vários impasses judiciais, inclusive para definir o valor 

administrativo, apenas a pressão dos camponeses sem-terra foi capaz de 

vencer a teimosia dos latifundiários, pois não recuaram da ocupação da 

fazenda mesmo em meio a tantas reviravoltas e, no ano de 2008 a família 

Mutran desistiu do mandato de segurança. Também em 2009 o governo do 

Estado do Pará entrou na briga, requerendo indenização por conta do título de 

aforamento expedido em 1959 à família Mutran, pois havia o descumprimento 

das cláusulas contratuais.  

No desfecho final, o qual interessava aos camponeses sem-terra, a 

Fazenda Cabaceiras foi desapropriada e dividida entre as aproximadamente 
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330 famílias de camponeses. A fazenda Cabaceiras transformou-se no 

Assentamento 26 de março e, portanto, localizada no município mais 

conflituoso da região do Bico do Papagaio constituiu-se em mais um símbolo 

nacional da luta do campesinato contra o latifúndio.  

No ano de 2014, estive na fazenda e tive a oportunidade de conversar 

com alguns dos assentados. Obtive algumas informações da parte dos 

mesmos. De que, por exemplo, muitos dos lotes distribuídos para os 

camponeses sem-terra, nesses últimos anos foram vendidos para pequenos 

comerciantes ou outras pessoas que não possuem perfil de reforma agrária. 

Enquanto alguns camponeses sem terra organizaram seus lotes, tornando-os 

produtivos, outros atualmente prestam serviço na própria terra que 

anteriormente era de propriedade dos mesmos. A seguir, algumas fotografias 

do assentamento 26 de março, símbolo da maior vitória dos camponeses sem-

terra do Brasil, na luta contra o trabalho escravo e contra o latifúndio. A seguir, 

foto 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 de lotes no Assentamento 26 de março. 

Foto 31 - Entrada do Assentamento 26 de Março. 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 
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Foto 31 - Lote do Assentamento vendido a Comerciante. 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 

 
 

Foto 32 - Gado de proprietários não assentados 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 
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Foto 33 - Propriedade vendida a não assentado 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 

 
Foto 34 - Propriedade de Camponesa Assentada 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 
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Foto 35 - Propriedade de Camponesa Assentada 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 

 
 
 

Foto 36 - Horta de Hortaliças de Assentada 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 
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Foto 37- Horta de Assentada que trabalha com família 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15/11/2014) 

 
 

Além da violência direta contra os trabalhadores das fazendas, os peões 

“contratados” sofrem a exploração elevada a níveis excepcionais do 

trabalhador em termos físicos. Jornadas extenuantes tem sido outro problema 

constante nas relações de trabalho no sistema de peonagem. Estamos falando 

da superexploração. 

6.2 A Superexploração e o Desrespeito Trabalhista 

Segundo Martins, a superexploração é quando o trabalhador 

compromete a sua própria sobrevivência, ou de sua família, quando é 

expropriado da possibilidade de viver, trabalhando mais do que a jornada 

normal de trabalho, acima do trabalho excedente extorquido sob a máscara do 

salário e da contratualidade da relação entre patrão e empregado. Isso fica 

claro quando, ao final de meses de trabalho nada tem a receber; ao contrário, 

ainda tem que pagar algo a quem o empregou. É, no fundo, procedimento que 

faz parte do mesmo quadro confiscatório em que o trabalhador se vê privado 

dos meios de produção que ainda possui, como terra e ferramentas, pois a 

superexploração introduz em sua vida dificuldades (como doenças e 
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endividamentos, ou mesmo sua morte). (Martins, 1994) Desta forma, a 

Comissão Pastoral da Terra decidiu, há aproximadamente 15 anos, publicar os 

registros de ocorrências de superexploração e desrespeito trabalhista, nas 

quais os peões que trabalham nas fazendas estão sujeitos. Esse número de 

ocorrências e de pessoas nos registros também vem elevando-se a cada ano. 

Vejamos no gráfico 34 a seguir, como esse tipo de conflito repercutiu na região 

do Bico do Papagaio no período de governo do Partido dos Trabalhadores. 

A partir do gráfico 36 podemos verificar que durante o período de 

Governo de Luís Inácio, foram crescentes os níveis de superexploração e 

desrespeito trabalhista. Em seu primeiro ano de governo o número de 

desrespeito trabalhista excedeu o número de desrespeito exploração. Nos anos 

seguintes, até o ano de 2008, houve uma redução gradativa de ocorrências de 

desrespeito trabalhista e o aumento de ocorrências de superexploração. No 

ano de 2009 e 2010, novamente a elevação do desrespeito trabalhista. Em 

2009 foram 65 casos de desrespeito trabalhista e 26 de superexploração e, em 

2010 foram 64 casos de desrespeito trabalhista e 17 de superexploração. Nos 

anos de governo de Luís Inácio somou-se um total de 362 casos de 

desrespeito trabalhista e 160 de superexploração. No período de Dilma, não 

houve registros de ocorrências de desrespeito trabalhista e os casos de 

superexploração somaram-se ao todo apenas 36 casos. 

Gráfico 36 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2014) 
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Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
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Sobre o número de pessoas flagradas em superexploração e 

desrespeito trabalhista, vejamos o gráfico 37: 

Gráfico 37 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2003-2014) 
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Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
 
 

Os casos de superexploração possuem a mesma característica que 

aqueles sobre o trabalho escravo. Se formos partir da observação de apenas 

os números de ocorrências, corremos o risco de não compreender a 

abrangência do conflito. Por exemplo, no ano de 2003 foram 25 casos de 

superexploração, com 603 pessoas envolvidas, já nos anos seguintes verifica-

se que em 2004, foram 42 casos com 582 pessoas em 2005, ocorreram 57 

casos com 676 pessoas e, 2006, outros 57 casos com 1.118 pessoas. 

Por exemplo, no caso do Governo Dilma o úmero de ocorrências de 

superexploração foi reduzido, por exemplo, em 2011 foram 16 ocorrências, 

mas, no entanto registrou-se 129 pessoas envolvidas. Desta forma, não 

podemos analisar a dimensão da superexploração sem verificar o número de 

pessoas registradas em ocorrências nesse conflito. 

Assim, somaram-se no total 4.200 pessoas envolvidas em casos de 

superexploração e 160 pessoas envolvidas em desrespeitos trabalhistas no 

período de governo de Luís Inácio e 225 pessoas envolvidas em ocorrências 
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de superexploração no governo Dilma. O mapa 33 a seguir, mostra os 

municípios envolvidos em casos de superexploração no Governo Lula. 

No período de governo de Luís Inácio, observamos no mapa 33 que os 

municípios que se destacam com o maior número de ocorrências foram 

Marabá e Açailândia, com a diferença de que Açailândia possui um número de 

pessoas bastante superior ao número de pessoas envolvidas nesses conflitos 

em Marabá. Foram 600 pessoas na superexploração e desrespeito trabalhista 

em Açailândia e aproximadamente 250 em Marabá. No entanto, observando 

mais atentamente, verificamos que o município de Ananás/TO, apesar de 

apresentar um número menor de ocorrências de superexploração e desrespeito 

trabalhista do que Marabá e Açailândia contabilizou o maior número de 

pessoas envolvidas nas ocorrências, em torno de 637. Destacaram-se também, 

também Rondon do Pará e Amarante no Estado do Maranhão. O mapa 34 a 

seguir, traz a distribuição dos casos de superexploração e desrespeito 

trabalhista na região do Bico do Papagaio no período de governo de Dilma. 

No período do primeiro mandato de Dilma, o município que se destacou 

com o maior número de ocorrências registradas, foi São Felix do Xingu/PA, e, 

em seguida, Araguaína, Ananás e Wanderlândia no Tocantins. Também o 

município de Amarante do Maranhão apresentou um grande número de 

pessoas envolvidas em ocorrência de superexploração e desrespeito 

trabalhista. 

Desta forma, chegamos à conclusão que neste período histórico a 

peonagem tem sido um tipo de relação de trabalho inteiramente ligada a 

produção dos latifúndios, das fazendas de criação de gado na região do Bico 

do Papagaio. Mesmo não sendo um tipo de relação de trabalho recente, as 

empresas que optaram por investir em fazendas agropecuárias também 

decidiram adotar este tipo de relação de trabalho. Assim, peonagem, “trabalho 

escravo”, “escravidão temporária”, “escravidão por dívida”", são contradições 

constituídas no interior do processo de produção não capitalista do capital. Está 

presente na produção da fazenda, para esta possa enfim, constituir-se como 

acumulação originária para etapa de reprodução ampliada. Assim, a 

superexploração passa a ser também, uma característica do trabalho 

degradante, uma etapa anterior à peonagem.  
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Martins (1994), explicou que: 

 

Quando a superexploração se acentua, em face da necessidade de 
redução adicional do capital variável, isto é, do dispêndio em salários, 
a exploração do trabalho facilmente desliza para a peonagem e os 
mecanismos repressivos da escravidão por dívida.” (MARTINS,1994, 
p. 13) 

 

Desta forma, os registros de superexploração e desrespeito trabalhista 

também servem como um termômetro para identificarmos áreas ou regiões 

com tendências ao trabalho escravo. E o trabalho escravo, por sua vez, 

também serve como termômetro para compreendermos os estágios de 

violência, de expropriação e desapossamento que na luta de classes pela terra 

e pelo território leva o campesinato a se transformar de forma brutal em peão. 

Nesses processos de destruição das formas de reprodução social da vida 

camponesa, os camponeses ficam sem alternativa e ingressam no trabalho das 

fazendas, e transformam-se em trabalhadores disponíveis às atividades nas 

economias agropecuárias.  

Na primeira etapa perdem a condição de reprodução social da vida 

enquanto classe camponesa, da liberdade de produzir para si mesmo e se 

apropriar da renda auferida pela terra. Na segunda etapa na transformação em 

trabalhador rural perdem ou podem perder a condição de serem tratados como 

humanos e muitas vezes nesse processo perdem inclusive a própria vida.  

Nesse sentido, a região do Bico do Papagaio não sofreu nenhuma 

grande mudança que torne o convite de Le Breton (2002) ultrapassado para o 

momento. “Venha comigo nesta viagem até o coração das trevas, para ouvir e 

ver o que está acontecendo na última grande fronteira, onde homens sem 

idade desaparecem na floresta, onde o boi branco e gordo vive melhor do que 

quem cuida dele, e onde não existe lei, exceto a da pistola.”  

 

7. -"A vez da Água" 

 

Além dos conflitos pela terra, conflitos trabalhistas e violências a CPT, 

tem divulgado desde o ano de 2004 os conflitos por água. Há muito tempo já 

acompanhava esses conflitos relacionados a questão das barragens, desde o 
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conflito da construção da UHE de Balbina, como consta nos vários documentos 

arquivados pela Comissão Pastoral da Terra. 

No entanto, após o acirramento dos conflitos e ocorrências relativas à 

vários problemas relacionados à “crise por água”, decidiu-se publicar nos 

Cadernos de Conflitos no Campo aqueles decorrentes de processos de disputa 

pela água. Eles englobam o Estado, políticas públicas, empresas, demais 

setores da sociedade civil e os vários tipos de sujeitos sociais que são vítimas 

da apropriação capitalista da natureza. Então, na primeira publicação desse 

conflito Roberto Malvezzi denominou o texto escrito por ele como “A Vez da 

Água”. Esta não deveria mesmo ficar de fora, pois é parte dos “recursos 

naturais” que condicionam a sobrevivência do homem e da própria organização 

do homem em sociedade.  

Por sua vez, está em disputa, porque produz renda e como a terra que 

também produz renda, é responsável pela reprodução social da vida. Assim, a 

Comissão Pastoral da Terra (2014) tem definido os conflitos por água da 

seguinte forma: 

 

Conflitos pela Água são ações de resistência, em geral coletivas, que 
visam garantir o uso e a preservação das águas; contra a apropriação 
privada dos recursos hídricos, contra a cobrança do uso da água no 
campo, e de luta contra a construção de barragens e açudes. Este 
último envolve os atingidos por barragem, que lutam pelo seu 
território, do qual são expropriados. Os Conflitos pela Água são 
reunidos numa tabela em que constam os seguintes registros: 
diminuição ou impedimento de acesso à água, (quando um manancial 
ou parte dele é apropriado para usos diversos, em benefício 
particular, impedindo o acesso das comunidades); desconstrução do 
histórico-cultural dos atingidos; ameaça de expropriação; falta de 
projeto de reassentamento ou reassentamento inadequado ou não 
reassentamento; não cumpri- mento de procedimentos legais (ex: 
EIA-Rima, audiências, licenças), divergências na comunidade por 
problemas como a forma de evitar a pesca predatória ou quanto aos 
métodos de preservar rios e lagos etc; destruição e/ou poluição 
(quando a destruição das matas ciliares, ou o uso de agrotóxicos e 
outros poluentes que diminuem o acesso à água ou a tornam 
imprópria para o consumo), cobrança pelo uso da água. (COMISSÃO 
PASTORAL DA TERRA, 2014, p. 14-15) 

 

Enfim, os registros encaminham-se a partir desses impactos, que em 

larga medida atingem, camponeses ribeirinhos, camponeses extrativistas, 

camponeses pescadores, indígenas, quilombolas e também populações 
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urbanas, ou seja, cidades localizadas às margens dos rios nos quais são 

construídas as hidrelétricas.  

Na região do Bico do Papagaio, onde se localiza a rica rede hidrográfica 

da Bacia Araguaia-Tocantins, tem sido alvo da construção de hidrelétricas. 

Como podemos observar na figura 10 elas são em grande número, e, estão 

causando as populações em geral, e a esses sujeitos sociais em luta, uma 

variedade de impactos relativos à questão da dominação, apropriação e uso da 

água na região. Atualmente, concentram-se em duas usinas hidrelétricas: UHE 

de Tucuruí e UHE de Estreito. Porém, na região do Bico do Papagaio ainda 

estão para ser construídas a UHE de Marabá, UHE de Serra Quebrada, UHE 

de Santa Izabel e UHE de Araguanã. Isto totalizará seis grandes complexos 

barrageiros na região do Bico do Papagaio, sendo que os três já construídos 

são os maiores causadores de conflitos por água na região na atualidade. 

Os impactos das UHEs já construídas foram variados, desalojaram um 

número muito grande de famílias desarticulando suas atividades econômicas, 

especialmente as famílias camponesas que dependiam completamente do rio. 

Assim, também os povos indígenas foram impactados, pois seus territórios 

também localizam-se as margens desses grandes rios e seus afluentes. O 

relatório da Comissão Mundial de Barragens (2000), que avaliou os impactos 

da UHE de Tucuruí concluiu que sobre os impactos socioeconômicos: 

A construção e a operação da UHE Tucuruí promoveu profundas 
transformações na estrutura e organização social e econômica dos 
segmentos sociais afetados direta e indiretamente pelo 
empreendimento, muito maiores do que os previstos inicialmente. A 
existência de setores até hoje insatisfeitos com as políticas de 
indenização e ressarcimento indica as consequências da postura 
existente à época da implantação do empreendimento de negar a 
existência de conflitos de interesse em relação ao projeto, em nome 
de um “interesse geral” definido por “instâncias superiores”. A 
indefinição de uma política setorial para o trato das questões sociais 
determinou que os critérios de indenização e ressarcimento dos 
segmentos sociais afetados pelo empreendimento fossem sendo 
estabelecidos em paralelo aos processos de deslocamento e 
reassentamento, pressionados pelos movimentos sociais 
organizados. Em vários casos ao longo do processo verificou-se o 
não reconhecimento dos movimentos sociais como interlocutores 
legítimos na definição das políticas públicas e participação nas 
decisões que afetam direta e indiretamente o modo de vida das 
populações impactadas. A montante da UHE Tucuruí, diante das 
fortes pressões exercidas pela população atingida, pode-se identificar 
uma mudança no comportamento da Eletronorte no que concerne à 
política de relocação, e a negociação foi a saída para se evitar uma 
situação de impasse. 



295 

 

Figura 10– Usina Hidrelétricas Projetadas para Bacia Araguaia-Tocantins 

 
Fonte EIA-RIMA da UHE de Estreito (2002)
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O mesmo procedimento não foi adotado para a região a jusante da 
UHE Tucuruí, onde nenhuma reivindicação da população foi 
negociada. As tentativas de iniciar um planejamento participativo com 
o objetivo de conhecer e mitigar os problemas ambientais a jusante 
foram rapidamente interrompidas. Os impactos a jusante, 
subestimados na fase de detalhamento do projeto, foram apenas 
reavaliados para os períodos de estiagem, quando a queda da 
qualidade de água a jusante ficou evidente. Os depoimentos da 
população ribeirinha, apesar de apresentarem percepções e pontos 
de vista por vezes divergentes, indicam que o advento da barragem 
provocou, de forma direta ou indireta, importantes alterações nas 
formas de vida e nos meios de sobrevivência das populações locais. 
Confirmam e reafirmam, igualmente, a urgência de investigar a 
natureza e amplitude dos impactos decorrentes da construção e da 
operação da usina. Este fato, por si só, não foi suficiente para 
produzir estudos e pesquisas e o consequente esclarecimento à 
população. (COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS, 2000, p. 20) 
sem grifos no original 

 

Para os estudiosos da área e movimentos sociais que atuam contra esse 

tipo de impacto, como o Movimento de Atingidos por Barragens - MAB por 

exemplo, a maioria das questões que resultaram em acontecimentos 

enfatizados na parte sublinhada destacada do relatório, está relacionada ao 

entendimento, à noção de atingido que permeia a questão. Para Vainer, (2014): 

 

Ao abordar o conceito de atingido, é necessário deixar claro o 
contexto e o sentido do debate, de modo a explicitar o que é que está 
em jogo. Na verdade, embora o termo apareça em documentos 
técnicos e remeta a dimensões econômico-financeiras, a noção não é 
nem meramente técnica, nem estritamente econômica. Conceito em 
disputa, a noção de atingido diz respeito, de fato, ao reconhecimento, 
leia-se legitimação, de direitos e de seus detentores. Em outras 
palavras, estabelecer que determinado grupo social, família ou 
indivíduo é, ou foi, atingido por determinado empreendimento significa 
reconhecer como legítimo – e, em alguns casos, como legal – seu 
direito a algum tipo de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou 
reparação não pecuniária. Isto explica que a abrangência do conceito 
seja, ela mesma, objeto de uma disputa. Entende-se que sendo 
essencialmente uma categoria social em disputa, a noção de atingido 
varie no tempo e no espaço, conforme os contextos políticos e 
culturais e, por que não dizê-lo, em consonância com o desenrolar e 
desenlace dos conflitos opondo diferentes atores sociais envolvidos 
no processo de concepção, implantação e operação de projetos 
hidrelétricos. (www.observabarragem.ippur.ufrj.b, VAINER, 2014, p.2-
3) 

 

Segundo o autor, nos últimos anos essa noção tem se aproximado cada 

vez mais do conceito de direitos humanos. Para o MAB - Movimento de 

Atingidos por Barragens, que nasceu com o objetivo de estabelecer pressão 

http://www.observabarragem.ippur.ufrj.b/
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sobre os grandes empreendimentos barrageiros afim de garantir os direitos dos 

atingidos por esses empreendimentos. O MAB nasceu concomitante ao MST, e 

desde o início, construiu seus objetivos na luta contra construção das 

barragens. Atualmente tem atuado na garantia de direitos daqueles que forem 

atingidos. Direito ao recebimento de indenizações e de realocações das 

famílias. Assim, para o MAB “a implantação de uma barragem implica, via de 

regra, processo complexo de mudança social, que envolve deslocamento 

compulsório de população e alterações na organização cultural, social, 

econômica e territorial.” (MAB, 2015) 

Portanto, o que define o atingido são os seguintes fatores: 

Entende-se que na identificação dos impactos e dos grupos sociais, 
comunidades, famílias e indivíduos atingidos devem ser consideradas 
as alterações resultantes não apenas da implantação do reservatório, 
mas também das demais obras e intervenções associadas ao 
empreendimento, tais como canteiro, instalações funcionais e 
residenciais, estradas, linhas de transmissão, etc. Na identificação 
dos tipos de impactos, devem ser considerados, entre outros: a) o 
deslocamento compulsório (de proprietários e não proprietários); b) a 
perda da terra e outros bens; c) perda ou restrição de acesso a 
recursos necessários à reprodução do modo de vida; d) perda ou 
redução de fontes de ocupação, renda ou meios de sustento; e) 
ruptura de circuitos econômicos. Em certas circunstâncias também 
devem ser consideradas como atingidas as comunidades e 
populações anfitriãs, isto é, que receberam reassentamentos de 
deslocados pelo empreendimento. Devem ser considerados os efeitos 
a jusante da barragem, que se fazem sentir normalmente apenas 
após o enchimento do reservatório. A restrição ou perda do potencial 
pesqueiro, mudanças do regime hídrico, efeitos sobre a navegação e 
comunicação, perda ou redução dos recursos para agricultura de 
vazante ou outras formas de exploração das várzeas (garimpo, 
extração de materiais, etc.), assim como todas as interferências a 
jusante deverão ser consideradas para efeito da identificação dos 
impactos. Devem ser consideradas como perdas as alterações 
impostas a circuitos e redes de sociabilidade, sempre que implicarem 
na ruptura de relações importantes para a reprodução social, 
consideradas as dimensões culturais e a identidade dos grupos, 
comunidades e famílias atingidas. As perdas de natureza afetiva, 
simbólica e cultural, imateriais e intangíveis, e por isso mesmo não 
passível de quantificação ou de simples indenização financeira, 
devem ser consideradas e objeto de ampla e aberta discussão e 
negociação. Proprietários e não proprietários, pequenos meeiros, 
parceiros, posseiros (de terras públicas ou privadas), empregados, 
autônomos, trabalhadores informais, pequenos empresários e outros 
poderão ser considerados atingidos. A ausência de título legal de 
propriedade, de vínculo legal de emprego ou de formalização da 
ocupação ou atividade não será tomada como critério para excluir 
grupos, comunidades, famílias ou indivíduos do adequado 
reconhecimento como atingido. Deverá ser considerada a dimensão 
temporal dos impactos, de modo a incorporar o caráter 
essencialmente dinâmico dos processos sociais, econômicos, 
políticos e ambientais. Isto implicará em considerar impactos que se 
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fazem sentir em diferentes momentos do ciclo do projeto, desde o 
início do planejamento. Para os Povos Indígenas e demais 
Comunidades Tradicionais serão consideradas suas especificidades 
culturais, direitos históricos, constitucionais e reconhecidos por 

convenções internacionais. (Http://www.mabnacional.org.br/, 2015) 

Sem grifos no original 

 

O MAB, assim como o MST, tornou-se um movimento socioterritorial, ou 

seja, organiza-se na luta pela terra e pelo território quando, reivindica 

reassentamentos, ou as indenizações relativas aos prejuízos que sofreram os 

camponeses, indígenas e quilombolas. Apesar do conceito de atingido possuir 

toda uma abrangência que vai para além desses sujeitos sociais, como 

também grandes proprietários, comerciantes e outros com maior poder 

aquisitivo.  

Os sujeitos sociais que realmente se integram ao movimento são 

aqueles que não possuem um certo poder de negociação individualmente com 

as empresas ou consórcios. Não podemos esquecer que quando um 

empreendimento desse porte é designado para uma região, as classes sociais 

que possuem maior poder aquisitivo são os primeiro que se posicionam a favor 

dele. A ideia é tirar o maior proveito possível do impacto da obra, tanto no 

sentido de oferecer serviços a empresa, quanto nas indenizações das 

edificações e terras atingidas. 

Citei em minha dissertação de mestrado o exemplo do ex-prefeito de 

Filadélfia-TO Pedro Iran do Espírito Santo que no período da construção da 

UHE de Estreito, foi denunciado por indígenas e camponeses por estar 

efetuando a compra das posses e pequenas propriedades dos camponeses 

ribeirinhos por valores irrisórios para receber as indenizações das empresas 

com valores mais altos. Enfim, Pedro Iran, é dono de várias balsas que fazem 

travessia de carros e pessoas nos rios Tocantins e Araguaia. Tem se 

reproduzido enquanto empresário no ramo, construindo pactos políticos com os 

governadores e prefeitos para que os mesmos não efetuem a construção das 

pontes. O que impactaria completamente seu empreendimento. 

O conflito por água é, portanto, um conflito simultaneamente, 

socioespacial e socioterritorial, colocando impasses nas relações entre as 

comunidades que utilizam o rio e a empresa que irá explorá-lo. Ou seja, é um 
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conflito que coloca sob disputa os tipos de uso dos recursos hídricos. Não 

coloca em questão a propriedade da água, como no caso terra, porque a água 

é um recurso que o Estado tem direito de domínio, no qual a empresa 

concedida o direito de exploração. Mas, também atinge territórios ou frações de 

determinados territórios, colocando-os no contexto da luta entre sociedades 

diferentes e as classes diferentes.  

O consórcio empreendedor ou a empresa que explora a água se impõe 

sobre condições de territorialização do monopólio, só que diferente da 

agricultura que na territorialização do monopólio ela se torna proprietária das 

terras, dominando a produção e a circulação das mercadorias. Na questão das 

hidrelétricas ela se territorializa controlando a produção e a circulação da 

energia, no entanto, não se torna proprietária da água, pois explora a água 

através do direito de concessão e uso que lhe foi dada pelo Estado. É um 

conflito que também coloca o problema da estrutura fundiária, além do direito 

de uso de recursos naturais. 

Do ponto de vista das questões de terra em que vivem os camponeses 

atingidos, o maior de todos os problemas que esses camponeses enfrentam 

deriva do fato de que a maioria deles possuem apenas o direito de posse sobre 

as terras em que vivem. Desta forma, como a terra é considerada pública 

devoluta (do Estado), as empresas costumam pagar somente pelas 

benfeitorias que existem nessas terras. Para receber a efetiva indenização 

caberia ao Estado antes de efetivar o impacto, titular as terras dos camponeses 

para que esses não tivessem os seus direitos solapados pelas empresas. 

Enfim, assim como a terra, a utilização dos recursos hídricos tem estado 

cada vez mais em disputa, porque também é fundamental para a reprodução 

social da vida. Mas, contudo é fundamental para reprodução ampliada do 

capital. Desse ponto de vista, os conflitos por água merecem ser registrados, 

afim de que possamos produzir reflexões sobre a luta entre as classes, 

sociedades, espaços e territórios que o compõe. Como a publicação de 

conflitos pela água é de um período recente, ou seja, período de governo do 

PT, não foi possível trazermos os dados do demais governos. Mas, sabe-se 

que a construção dessas hidrelétricas estiveram nos projetos dos diferentes 

governo desde o período da ditadura militar. Tucuruí por exemplo, sua 
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construção foi iniciada na década de 70.Analisemos, portanto, como tem sido 

esse processo na região do Bico do Papagaio no gráfico 38, a seguir: 

Gráfico 38 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2004-2014) 

 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2004-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 
Org: Chaves, R. Patrícia 

A curva de tendência de ocorrências de conflitos por água na região do 

Bico do Papagaio é crescente. O ano de 2008, foi o ano que apresentou mais 

conflitos em todo período. Pelo que podemos observar, são em média quatro 

conflitos por ano e no ano de 2012, houve uma certa queda no número de 

conflitos que vieram, depois, aumentar nos dois últimos anos.Entretanto, os 

conflitos por água também possuem um aspecto peculiar, podem apresentar 

poucas ocorrências, com um número elevado de famílias ou de pessoas 

envolvidas. Especialmente no que se refere aos empreendimentos barrageiros. 

É o que podemos observar no gráfico 39: 

Gráfico 39 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2004-2014) 

 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2004-2014)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 
Org: Chaves, R. Patrícia 
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Pode-se assim, ter uma noção do alcance social do conflito. Por 

exemplo, no ano de 2005 em que se registraram três ocorrências, nelas 

tiveram 4.932 famílias envolvidas. Em 2007 da mesma forma, foram quatro 

ocorrências com 2800 famílias envolvidas. Observemos que do período de 

2004 à 2010 tanto o número de ocorrências quanto o número de famílias 

tiveram índices mais elevados. Foi o período de construção da UHE de 

Estreito, que envolveu toda uma questão de relocação dos impactados, 

reassentamentos no caso dos que vivem no campo e indenizações. 

Desta forma, são conflitos que surgem no período da construção da 

obra, e depois se extinguem até certo ponto. Deixam muitos problemas, 

indenizações precárias que não reestabelecem as relações econômicas e 

sociais que os atingidos possuíam antes do impacto. O maior problema tem se 

tornado a questão dos reassentamentos que também não atendem a 

infraestrutura necessária para reestabelecer as condições sociais dos 

impactados. Somando-se assim, especialmente às questões fundiárias. 

Por exemplo, quando se foi discutir sobre a relocação das famílias 

atingidas pela UHE de Estreito para se estabelecer junto ao INCRA as 

possíveis terras de destinação para os reassentamentos. As terras requeridas 

pelo MAB, as quais o movimento entendia que poderiam abarcar as 

necessidades dos camponeses reassentados, já vinham sendo reivindicadas 

pelo MST.  

Isto contribuiu também para que a maioria dos reassentamentos terem 

sido destinados às áreas impróprias para cultivo, com escassez da própria 

água. É que na verdade o camponês ribeirinho antes do impacto, vivia nas 

melhores terras de plantio da região, que são as terras de vazante. Alguns 

criavam umas poucas cabeças de gado, a maioria gado leiteiro, eram também 

extrativistas do babaçu, do caju e da cajá e, sobretudo, viviam da pesca. 

Lembro-me de uma quebradeira de coco muito simpática que entrevistei no 

período do mestrado que afirmou: “aqui nos num veve subjugado à ninguém, 

cada um tem a sua rocinha, quebra seu coco e pesca seu pexim. Agora vamu 

viver de que? De trabaiá pros oto?”. (Rosa, quebradeira de côco das margens 

do Rio Tocantins) 



302 

 

Lembrei-me no mesmo momento das leituras sobre o campesinato, 

sobre as afirmações de que ele em si, não consegue ser sujeito político e dona 

Rosa em meu trabalho de campo mostrou-me, que ela, uma camponesa 

quebradeira de coco, sabe exatamente como se conquista a liberdade. Afinal, a 

liberdade de produzir, não é a liberdade de viver? Não é isso que os 

camponeses brasileiros nos tem mostrado? Que preferem o sol e a lida da 

terra, ou o devir da natureza, do que a burocracia do trabalho assalariado? O 

trabalho assalariado não é mesmo estar “subjugado” ao outro? 

Enfim, são muitas famílias impactadas em empreendimentos de 

construção de barragens, a maioria dos problemas não são sanados e não há 

um acompanhamento ou uma fiscalização do Estado de qualquer órgão do 

Estado que obrigue as empresas a arcarem com os prejuízos e ao menos 

colocarem em prática os Planos Básicos Ambientais. Assim, só servem para 

aprovar os projetos das empresas nos trâmites burocráticos da legislação 

ambiental. 

Nos mapas 35 e 36 a seguir, apresentamos a distribuição espacial dos 

conflitos pela água na região do Bico do Papagaio nos governos Luís Inácio e 

Dilma. No mapa de ocorrências de conflitos por água do Governo Luís Inácio, 

observa-se que os municípios mais conflituosos desse período foram Estreito e 

Tucuruí, exatamente por conta da usinas hidrelétricas. Em Tucuruí foram 4000 

famílias envolvidas no conflito no ano de 2005 e 2007 e em Estreito foram 1600 

famílias também em 2007.  
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MAPA 47 
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MAPA 48 
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Soma-se ao conflito de Estreito, os municípios de Darcinópolis e 

Babaçulândia que também foram impactadas por essa UHE. Em Tucuruí o 

problema com os impactados foi exatamente por conta dos reassentamento e 

em Estreito, que era um conflito mais recente, ameaça de expropriação, 

segundo os critérios de definição da CPT.  

Em São Félix do Xingu, consta que o conflito ocorreu com indígenas da 

TI Las Casas, 792 famílias de indígenas sofrem em consequência dos conflitos 

por conta de açudes e barragens. Além desse conflito, os Kayapó enfrentaram 

no mesmo período um conflito com fazendeiros e proprietários de terras da 

região por conta da homologação de suas terras para a criação do território 

Kayapó: 

 

A portaria que cria a reserva foi assinada pelo ex-Ministro da Justiça 
Márcio Thomaz Bastos em 23 de novembro de 2006 e a 
homologação da área de 21.100 hectares, distribuídos pelos 
Municípios de Pau D´arco (16 mil ha), Redenção (2,5 mil ha) e em 
Floresta do Araguaia (2,6 mil ha). A entrada para a Aldeia é pelo 
município de Pau D´arco, é uma das sete terras indígenas ocupadas 
pela etnia Kayapó. No entanto, relativamente isolada, ela não faz 
fronteira com outra área indígena, o que, segunda a Funai "requer 
uma proteção ainda mais especial para o meio ambiente local. T.I. 
Las Casas aguarda apenas o final do levantamento da área para que 
sua homologação seja assinada pelo presidente Luís Inácio Lula da 
Silva. São quase 200 pessoas na aldeia Tekreyarotire, a única em 
Las Casas. Todos os habitantes são do subgrupo Kayapó chamado 
de irã’ãmranhre. A recomposição do território teve início no final dos 
anos 1990, e foi estimulado pela Funai. Os indígenas retornaram para 
lá - anteriormente, viviam na T. I. Kayapó. (CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014 

 

O conflito em território Kayapó estendeu-se a proprietários de terra que 

viviam dentro nas terras homologadas para a criação do território Kayapó. 

 

Um protesto de produtores rurais contra a decisão do Incra e da Funai 
de homologarem a Terra Indígena (T.I.) Las Casas a um grupo de 
200 índios Kayapó gerou protesto e interdição da rodovia PA-150 
sentido Pau D´arco - Rio Maria nesta manhã. A área havia sido toda 
titulada pelo próprio Incra para cerca de cem famílias que lá residem 
há 40 anos. São propriedades com menos de 500 hectares e a Funai 
está concluindo a homologação da área e quer o remanejamento dos 
não-índios tão logo o trabalho seja concluído. (CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 
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Os conflitos em Tucuruí aconteceram por conta da construção da 

barragem, também é por exemplo, conflito por água que se transformou em 

conflito por terra. Na segunda etapa da construção da barragem de Tucuruí nos 

anos de 2000 à 2005, mais de 30 mil pessoas ocuparam a área urbana de 

Tucuruí. Atualmente, são as mesmas pessoas que entraram em movimentos 

sociais e sindicais e estão reivindicando assentamentos, tanto em Tucuruí 

quanto nos municípios circunvizinhos. Por exemplo, no município de Breu 

Branco no ano de 2011, por conta de uma ocupação de 1500 famílias de uma 

fazenda abandonada, Fazenda Castanheira de propriedade de Marlene Neres 

e Darly, ocorreu um conflito, cujo desfecho final foi a morte do líder da 

ocupação Francisco Machado, sua filha Graciete também foi alvejada por balas 

e ainda carrega os projéteis em seu corpo. 

 

No ano de 2010, um grupo de 1.500 famílias de trabalhadores rurais, 
coordenado por Francisco Alves de Macedo ocupou a fazenda 
Castanheira que fica próxima da cidade de Breu Branco. Graciete 
Souza Machado, filha de Francisco Macedo passou a assumir a luta 
juntamente com seu pai. As ameaças de morte que o Sr. Francisco 
passou a receber pelos supostos proprietários da fazenda foram 
também direcionadas a Graciete Machado e concretizadas no 
11/10/2010 quando pistoleiros tentaram assassinar Graciete e o Sr. 
Francisco. Ela foi atingida por um dos projéteis, que ainda está 
alojado à dois centímetros de sua coluna vertebral. No dia 03/03/2011 
os pistoleiros assassinaram o Sr. Francisco Alves. Os mandantes 
estão presos, mas alguns pistoleiros continuam soltos e fazendo 
ameaças. Iniciativas encaminhadas ao poder público e medidas 
adotadas ou não. O Sr. Francisco Alves de Macedo e Graciete Souza 
Machado registraram Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia, 
de Breu Branco, e na Delegacia de Conflitos Agrário (DECA), em 
Marabá, mas nenhuma providência foi tomada para proteger as suas 
vidas ou para apurar as ameaças de morte que vinham recebendo. 
Graciete Souza Machado está com uma bala alojada há dois 
centímetros de sua coluna vertebral e continua sofrendo ameaças 
dos pistoleiros envolvidos diretamente nas ameaças e no assassinato 
de seu pai, que continuam soltos. Diz ela: “eu sou ameaçada de 
morte desde o ano de 2010. Não temos liberdade para sair de casa 
com nossas crianças. Vivemos totalmente inseguros e com muito 
medo, pois a qualquer momento, como aconteceu com o meu pai, 
pode acontecer comigo. Eu tenho muito medo. Nós só queremos 
viver em paz. Se pudessem ajudar com o meu tratamento médico já 
seria muito bom”. A situação é grave. Outro nome que consta no 
relatório de ameaçados é do Sr. Antônio Pereira, que juntamente com 
o senhor Francisco Alves Macedo, assassinado em 2011, lideraram a 
ocupação da fazenda Castanheira. (CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 
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Depois da morte do marido, a mãe de Graciete mudou-se para o 

município vizinho de Tucuruí. As ameaças não cessaram. Por buscar justiça 

contra os assassinos do pai, Graciete passou a ser alvo. Quase não vai mais à 

igreja, e às 18 horas fecha toda a casa. O marido, José, trabalha como 

soldador em projetos como o da hidrelétrica de Belo Monte e chega a passar 

cinco meses fora. “Quando dá para levar a família a gente leva, mas na maioria 

das vezes não dá, então peço pros meus familiares ficarem com ela”, diz. 

Graciete não conta com nenhum benefício social, não conseguiu se 

aposentar. A imagem da bala em uma radiografia é uma lembrança constante. 

Desde o episódio não quis se envolver mais nas questões da ocupação da 

fazenda. Tenta viver cada dia de uma vez. Só quer que os autores do 

assassinato do pai sejam presos. “A notícia que tenho é que estão soltos. Isso 

assusta a gente. Eu e minha família só queremos viver em paz”. 

São situações de violência resultante de conflitos por água que se 

transformam posteriormente em conflitos por terra. A maioria dos municípios 

que recebem esses empreendimentos, são completamente alterados em suas 

atividades socioeconômicas e índices populacionais. Estreito-MA por exemplo, 

antes da construção da UHE, possuía 22 mil habitantes, a população da cidade 

mais que dobrou. Atualmente possui em torno de 50 mil habitantes. 

Os conflitos por água, são portanto, conflitos que perduram por décadas. 

Basta observar o mapa 36 do governo Dilma, a situação dos municípios em 

conflito do período do governo de Luís Inácio continua praticamente a mesma 

em relação ao alcance socioespacial do conflito. 

Isto porque já não bastava cercar a terra, agora, como afirmou 

sabiamente o poeta Pedro Tierra “Deram pra encarcerar o rio”.  

Vejamos, aseguir os mapas 51 e 52 de ocorrências e famílias em 

ocorrências de conflitos por àgua: 
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MAPA 49 
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MAPA 50 



310 

 

7. - Sobre os Sujeitos Sociais na Geografia das Lutas no Campo 

 

Seria entretanto, pura imbecilidade tentar convencer o camponês 
que está sendo despejado, cuja a casa está sendo queimada pelo 
jagunço e pela polícia, de que ele deve aceitar tal fato como uma 
contingência histórica, como ocorrência que é ruim para ele, mas é 
boa para humanidade, ou pelo menos para ideólogos e justificadores 
de tais violências e injustiças, pois é o que vai permitir o 
desenvolvimento do capital, daquele mesmo que o antagoniza, 
praticando tais violências. (MARTINS, 1981, p.13) (sem grifos no 
original) 

A rebeldia histórica do campesinato, abriu possibilidade para que 
sua luta por uma fração do território capitalista (a luta pela terra) 
levasse-os a lutar por um outro território, diferente do capitalista. 
Neste processo de luta e de produção autônoma, o campesinato em 
diferentes partes do mundo, começa a construir um outro território, 
um outro mundo possível. Quer na lógica das ações do Estado, quer 
na lógica das empresas monopolistas, quer na lógica dos 
latifundiários modernos concentradores de terra, quer na luta dos 
movimentos socioterritoriais, também modernos, o que se assiste 
é pura e simplesmente, luta por uma fração do território capitalista. Aí 
reside sua importância política e estratégica. Sua apropriação real ou 
pela representação significa o entrechoque de concepções distintas, 
ou das diferentes sociedades (indígena, quilombola, ou mesmo 
os inuit – esquimós), ou das classes, frações de classe ou de 
grupos sociais. (OLIVEIRA, 2008, p. 05) sem grifos no original 

 

A primeira questão a tratar sobre as citações é de que os dois autores, 

Martins (1981) e Oliveira (2008), ambos estão se referindo a luta de classes, 

nesse período histórico. A segunda questão é em meio à discussão sobre a 

base dessa luta de classes, os autores destacam quem são os sujeitos sociais 

que se estabeleceram nela. 

Destacam o campesinato, o Estado, as empresas monopolistas, os 

latifundiários modernos, os movimentos socioterritoriais, os jagunços, a polícia, 

os ideólogos, ou intelectuais, os indígenas, quilombolas, os inuit. Pode-se 

destacar também, no caso Brasil, ou América Latina, a igreja, os partidos 

políticos, etc. Todos eles em alguma etapa do processo histórico fizeram e/ou 

ainda fazem parte da luta pelo território, ou da luta por frações do território. 

A luta pelo território no campo brasileiro é assim, a luta entre as classes. 

É luta que aglutina as frações de classes ou grupos sociais que se identificam 

dentro dela. É escolha fundamental sobre o modo de produzir a riqueza e 

reprodução da vida. É luta pela própria existência de determinadas classes 

sociais.  
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Desta forma, não há como compreender o conflito social ou o conflito 

socioterritorial e socioespacial, sem entender quais sujeitos sociais estão no 

enfrentamento. Quais sujeitos estão construindo os processos de resistência. 

Sem essa compreensão é impossível mensurar as perspectivas de 

transformação na luta pela terra. É impossível compreender as possibilidades 

de construção de outro mundo, de outra forma de distribuição da natureza. 

Isto nos coloca diante da reflexão: “A questão é saber se a ação política 

e o sentido político das lutas sociais encontram sua importância histórica nas 

coisas como são ou nas coisas como deveriam ser, nos fatos concretos vividos 

pelo campesinato (e outros grupos sociais que são sujeitos da luta pela terra), 

em suas relações visíveis e claras e em suas relações ocultas, ou nas fantasias 

dos intelectuais pretensamente descomprometidos” (Martins, 1981, p.14) 

É nessa perspectiva que devemos construir a Geografia das Lutas no 

Campo na região do Bico do Papagaio é preciso compreender quem é o sujeito 

social que a está realizando. 

 

8.1 Sujeitos Sociais em Conflitos por Terra 

 

Nos conflitos por terra, por exemplo, veremos indígenas, quilombolas, as 

várias frações do campesinato: posseiro, sem-terra, camponeses 

sindicalizados, pequenos proprietários, garimpeiros, e outros.  

Infelizmente não foi possível verificar nos conflitos por terra, quais os 

sujeitos da luta desde a década de 80, pelo fato de que não havia sua 

identificação desde esse período. Então a possibilidade que temos é de 

apresentá-los desde o ano de 2008. 

O mesmo ocorreu com as ocupações e acampamento, a identificação 

dos sujeitos sociais nesses conflitos socioespaciais só estão disponíveis a 

partir do ano de 2001, daí obedecemos o critério que estabelecemos na tese 

de apresentar os dados segundo os governos. Portanto, os dados 

apresentados são a partir do governo Lula e em alguns conflitos FHC.No 

entanto, os dados de conflitos mais completos são os de assassinatos, que são 

apresentados desde o ano de 1985. Nesses dados é possível observar nos 
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últimos anos quais foram os sujeitos protagonistas da luta pela terra e pelo 

território na região do Bico do Papagaio. 

No caso dos conflitos trabalhistas, o sujeito “único” destes conflitos, 

normalmente é o peão ou trabalhador rural, que nada mais é do que um 

camponês migrante ou seus filhos. A diversidade está nos antagonistas, nos 

sujeitos sociais responsáveis pela peonagem ou trabalho escravo. O gato, a 

dona pensão, o jagunço/pistoleiro, o fazendeiro/latifundiário ou a empresa. Nos 

conflitos pela água também não são apresentados os sujeitos, pois pela própria 

diversidade no conceito ou noção de atingido, apenas dificulta, mas não 

impede a sua identificação.Assim, entendemos que as lutas no campo ocorrem 

a partir da luta de classes. Classes antagônicas, cujo antagonismo é percebido 

por suas formas diferenciadas de se apropriar e dominar o território. Ao invés 

de utilizarmos o conceito de categoria social utilizaremos o conceito de frações 

de classe. Distinguiremos também os grupos sociais que não são formação 

social própria das relações sociais capitalistas de produção. 

Assim, indígenas e quilombolas, são observados em tese, como 

sociedades dotadas da possibilidade da autonomia. Os demais sujeitos sociais 

sejam eles ribeirinhos, extrativistas, ocupantes, posseiros, proprietários, sem-

terras e outros como faxinalenses, fundo de pasto ou mesmo, camponeses 

ainda não auto identificados na região do Bico do Papagaio, são vistos como 

frações da classe camponesa. Classe camponesa que é diversa no Brasil e 

que luta por uma fração camponesa do território capitalista. O trabalhador rural 

assalariado é uma fração de classe da classe trabalhadora e que, muitas 

vezes, é confundido com o camponês que é ligado ao sindicato, porque ambos 

são diante da legislação sindical trabalhadores rurais que podem ser 

sindicalizados. A diferença entre os dois é que o camponês sindicalizado ele 

pode ser um posseiro ou um pequeno proprietário, ou um assentado que 

também passa a ser um pequeno proprietário. Todavia o trabalhador rural 

assalariado vive, na região do estudo, a condição de peonagem, que pode ser 

permanente ou não. 

Para este tipo de identificação social na tese, encontramos algumas 

dificuldades. Particularmente decorrente da grande repercussão histórica que 

os camponeses ligados ao MST, auto identificados como sem-terra, na 
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identificação em alguns conflitos cujo sujeito protagonista é o camponês 

sindicalizado, esse camponês foi identificado como sem-terra. Isto dificultou a 

compreensão de qual sujeito social está na luta, o sujeito social do movimento 

sindical ou do movimento socioterritorial, ou do movimento camponês 

simplesmente. Desta forma, tornou difícil mensurar o nível de 

socioespacialização e socioterritorialização cada movimento, da classe ou de 

uma das frações da classe. 

Então, às vezes, nas ocupações ou acampamentos tinha-se a definição 

do movimento social ou socioterritorial no qual aqueles camponeses que 

ocuparam ou acamparam estavam ligados. Mas, quando observávamos o 

conflito por terra terra, eis que, as vezes, o posseiro, ou o camponês ligado ao 

sindicato ou outras associações e outros movimentos sociais estavam 

identificados como sem-terra. 

Também, alguns camponeses que foram vítimas de conflitos por água, 

ao se estabelecer o conflito por terra, continuaram sendo identificados como 

atingidos. É o caso concreto dos camponeses posseiros da Ilha de São José 

no estado do Tocantins. Os dados estatísticos desse ponto de vista, podem 

criar uma falsa realidade, inflar o número ocorrências e famílias de 

determinados sujeitos sociais reduzindo o de outros. Vejamos o que nos 

mostram os conflitos em relação aos seus sujeitos sociais protagonistas dos 

conflitos por terra no gráfico 40, referente a parte do período de governo do PT. 

Gráfico 40 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2008-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2008-2014) - Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
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No gráfico 39 observamos as principais frações da classe camponesa da 

região do Bico do Papagaio: o camponês posseiro, o camponês proprietário e o 

camponês sem-terra. 

Observamos que o camponês sem-terra esteve presente em maior 

número de ocorrências nos últimos seis anos, seguidos do camponês 

proprietário e depois do camponês posseiro. No entanto, ao observar a curva 

de tendência, percebemos que a tendência de ocorrências com presença de 

camponês sem-terra e camponês proprietário é decrescente, especialmente 

para os últimos quatro anos do governo Dilma. Porém, a curva de camponês 

posseiro, apresenta-se de forma crescente, porém, não ultrapassa o número de 

ocorrências dos camponeses sem-terra e camponeses proprietários. Todavia, é 

a única curva que mostra tendência de crescimento. Vejamos agora o que nos 

mostra o gráfico 41, sobre o número de famílias de camponeses envolvidos 

nos conflitos. 

 

Gráfico 41 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2008-2014) 

 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2008-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 

 
No gráfico 40 referente ao número de famílias verificamos que o número 

de famílias de camponeses sem-terra, no conflito por terra é mais elevado que 
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o número de famílias dos demais camponeses. Em segundo lugar também, em 

números de famílias estão os camponeses proprietários, e, posteriormente, os 

camponeses posseiros em menor número de famílias. Observando a curva de 

tendência, ainda que no ano de 2014 o número de famílias de camponeses 

sem terra tenha sido maior que em 2013, a curva de tendência pelo ritmo de 

conflitos em que se manifestava a presença desses camponeses nos anos 

anteriores é decrescente. 

Também é decrescente a curva de tendência dos camponeses 

proprietários, pois nos anos posteriores a 2014, vinham sistematicamente 

apresentando ocorrências de conflitos. No entanto no ano de 2014, não se 

verificam conflitos com a presença desta fração da classe camponesa. 

Todavia, os camponeses posseiros que têm apresentado número menos 

elevado nos registros de famílias nas ocorrências, ainda que no ano de 2014 

tenha apresentado menor número de famílias que no ano de 2013, os números 

de famílias indicam pela curva de tendência que há uma elevação do número 

de famílias desse sujeito social na luta pela terra. 

No gráfico 42 podemos observar os sujeitos sociais, indígenas, 

quilombolas e os três tipos de camponeses que estão mais presentes nas 

ocorrências de conflitos por terra da região do Bico do Papagaio: camponês 

sem terra, camponês posseiro e camponês proprietário.  

Gráfico 42 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2008-2014) 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2008-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
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Observa-se que desses cinco sujeitos sociais o camponês sem terra, 

com 272 ocorrências é o que mais esteve presente em conflitos por terra 

nesses anos de 2008-2014, em seguida o camponês proprietário com 98, 

depois, o camponês posseiro com 55, somando-se um total de 427 ocorrências 

com a presença de camponeses. Os indígenas estiveram presentes em 23 

ocorrências e os quilombolas em 4.  

Assim, o campesinato nos últimos seis anos foi o sejeito social que mais 

esteve envolvido em conflitos por terra na região do Bico do Papagaio. Porém o 

gráfico mostra também que a presença dos indígenas nos últimos anos sofreu 

uma pequena elevação, especialmente no ano de 2013. Os quilombolas 

também estiveram mais presentes nos dois últimos anos, em conflitos na 

região do Bico do Papagaio. O gráfico mostra também, que dentre a presença 

dos camponeses os sem terra, desde o seu último pico em 2009, vem sofrendo 

uma queda no registro de ocorrências. Os camponeses proprietários também 

vem sofrendo uma queda desde o ano de 2010 e os camponeses posseiros 

sofreram uma queda no número de ocorrências no ano de 2013, no entanto em 

2014 o número voltou a se elevar.  

No gráfico 43 observemos o número de famílias envolvidas de sujeitos 

sociais envolvidos em conflitos por terra. 

 
Gráfico 43 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (2008-2014) 

 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2008-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
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Em relação ao número de famílias, podemos verificar que se elevaram o 

número de famílias de indígenas, principalmente nos dois últimos anos, e o 

número de famílias quilombolas em 2013 e 2014 apresentou queda. Sobre as 

famílias de camponeses, há uma queda brusca no número de famílias de 

camponeses proprietários, de camponeses posseiros também há uma queda 

relativa nos dois últimos anos em relação ao ano de 2012. Este ano apresentou 

2.063 famílias de posseiros, em 2013 foram 478 e em 2014 eram 413. Os 

camponeses sem-terra apesar de apresentarem queda no número de 

ocorrências, mostram certa elevação no número de famílias. Além dos 

indígenas, quilombolas e camponeses, nesses oito anos foram registradas três 

ocorrências de conflitos envolvendo 1110 garimpeiros. O mapa 37 mostra as 

ocorrências de sujeitos sociais na região do Bico do Papagaio no período do 

Governo Luís Inácio, e, o mapa 38 mostra a distribuição do número de famílias 

nesses municípios no mesmo período. 

Pode ser visto no mapa 37, que nos municípios o maior número de 

ocorrências é de camponeses sem terra, em seguida, proprietários, posseiros e 

quilombolas em Filadélfia no Tocantins. Há ocorrências de posseiros em Bom 

Jesus das Selvas, Campos Lindos e São Félix do Xingu. Um número elevado 

ocorrências de camponeses posseiros em Palmeiras. No mapa 38, verificamos 

que há um número elevado de famílias de camponeses proprietários em Anapu 

e Pacajá. João Lisboa apresentou um número de famílias em conflitos por terra 

elevado e também um grande número de famílias de camponeses 

proprietários. E, em Filadélfia conflitos com quilombolas. 

Os mapas 39 e 40, também mostram a distribuição espacial dos sujeitos 

sociais e famílias envolvidas em conflitos de terra no governo Dilma. 

Em Amarante do Maranhão, os conflitos de terra envolveram 

camponeses posseiros e um número elevado de indígenas. Montes Altos, 

Buritirana e Pacajá, também ocorreram conflitos com indígenas. Camponeses 

sem terra continuaram em conflitos em Marabá de nas cidades do entorno de 

Marabá, seguindo até Santana do Araguaia. Conflitos com “outros” sujeitos em 

Senador La Roque e Rondon do Pará.  
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MAPA 51 

 
 



319 

 

MAPA 52 

 

 



320 

 

MAPA 53 
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MAPA 54 
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Açailândia foi o município que apresentou conflitos por terra com maior 

diversidade de sujeitos sociais: Camponeses sem terra, camponeses 

posseiros, proprietários, indígenas e quilombolas. 

Os conflitos por terra tem agregado variados sujeitos sociais. No 

entanto, a diversidade social dos sujeitos não está restrita aos vários tipos de 

povos indígenas, ou frações camponesas que modelam suas formas de lidar a 

natureza e de sobreviver dela a partir do que ela pode oferecer. Ou mesmo, o 

povo quilombola que também tem buscado e reencontrado seus caminhos 

enquanto povo que tem suas especificidades. 

Os antagonistas das lutas com esses sujeitos, que entendem a relação 

com a terra e o território de forma diferente também são diversos e é no 

processo de luta que esses sujeitos também se reconhecem. São os grandes 

proprietários da agricultura moderna, dos setores agropecuários, os 

proprietários tradicionais, as empresas de capital estrangeiro, nacional e 

mundial. São os “pioneiros” da modernidade como já mencionado 

anteriormente que cuidam em “promover os desenvolvimento econômico nas 

regiões em que os seus grandes recursos ainda não foram utilizados para 

promovê-lo”. 

Esse tipo de discurso fez com que alguns municípios da região do Bico 

do Papagaio concentrassem em suas terras também variados tipos de 

exploração. E, como tivemos oportunidade de observar, esses municípios cuja 

a exploração de recursos e especialmente cujo a estrutura fundiária está 

assentada em uma grande concentração, os conflitos por ali, também se 

concentram. 

Entre esses casos, um município do Maranhão que, por exemplo, chama 

a atenção é Açailândia. Dentre os casos de conflitos em Açailândia está o 

conflito da comunidade do Piquiá de Baixo com as guseiras da Companhia 

Vale do Rio Doce. Estas guseiras são parte de todo um complexo de 

exploração e extração de minério no município de Carajás e produz impactos 

históricos. A construção da estrada de ferro que leva o minério para o porto de 

Itaqui impactou territórios indígenas, terras de camponeses, de quilombolas, 

assentamentos de reforma agrária. Em várias áreas do município de Açailândia 

os plantios de eucalipto disputam espaço com os assentamentos de reforma 
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agrária e mais os impactos devido a poluição com as comunidades e vilas 

próximas onde se localizam as guseiras. 

Em contrapartida foi formado o Movimento Justiça nos Trilhos que 

agrega os sujeitos sociais que lutam contra os problemas que a Companhia 

Vale do Rio Doce causou nessa região. Assim, a comunidade do Piquiá de 

Baixo atualmente é um dos maiores conflitos dos últimos quatro anos e 

reivindicam reassentamento por conta da impossibilidade de viver morando ao 

lado das guseiras. 

O conflito teve o seu estopim no ano de 2007 e no ano de 2010 

começaram a realizar audiências públicas para pressionar a empresa a fazer a 

remoção da comunidade. Conforme registrou a Comissão Pastoral da Terra 

(2010): 

Cerca de 300 pessoas participam da Audiência Pública sobre o 
reassentamento das famílias residentes no Povoado de Piquiá de 
Baixo, em Açailândia-MA. A audiência, convocada pelo Ministério 
Público, é conduzida pela Procuradora Geral de Justiça do Maranhão, 
com a presença de muitas autoridades, instituições e movimentos 
sociais. Além de vários representantes do Ministério Público de 
Açailândia e São Luís, estavam presentes o Prefeito de Açailândia, o 
Procurador do Município, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, a 
Defensoria Pública de Açailândia e seu núcleo itinerante no 
Maranhão, o Presidente do SIFEMA, o coordenador de relações com 
a comunidade da Vale, a campanha Justiça nos Trilhos, a Federação 
Internacional de Direitos Humanos, a ONG Justiça Global, o Centro 
de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, a Paróquia São João 
Batista e a Associação de Moradores de Piquiá - Açailândia. Em 
pauta estavam várias reivindicações dos moradores de Piquiá de 
Baixo; entre elas, o reassentamento do povoado em condições de 
saúde e moradia dignas e medidas imediatas de redução do impacto 
da poluição, que prejudica o ar, os rios, o solo com impacto sobre 
toda a cidade. A população entregou ao MP e à Defensoria um 
abaixo-assinado denunciando o aumento da poluição nos últimos 60 
dias: não aguentamos mais, concluíram. Os engenheiros do CREA 
apresentaram o resultado do laudo de avaliação de todas as casas de 
Piquiá de Baixo, encomendado pelo MP. Trata-se de um ponto de 
partida essencial para a construção do novo povoado, garantindo que 
as novas moradias sejam de qualidade melhor daquelas onde o povo 
atualmente mora. Os movimentos sociais presentes, através das 
palavras do advogado Danilo Chammas, pediram com urgência a 
definição do terreno onde será instalado o novo bairro. Insistiram para 
que o bairro tenha toda a infraestrutura necessária (escola, posto de 
saúde, sede da associação de moradores, igrejas, ruas 
pavimentadas, iluminação, redes de energia e saneamento básico, 
transporte público, etc.). Escutando o povo que clama pelo “direito a 
respirar”, a Dra. Andressa Caldas, observadora da Justiça Global de 
Rio de Janeiro, declarou: Viajei muito no Brasil e no mundo, mas essa 
me parece uma situação extrema. O direito brasileiro prevê 
responsabilidades baseadas no princípio “poluidor-pagador”. Também 
as autoridades públicas que deixam poluir por vinte anos sem tomar 
nenhuma iniciativa são consideradas pela Lei “poluidores indiretos” e 
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têm as mesmas responsabilidades. (CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2010) Sem grifos no 
original. 
 
 

Estive na comunidade, na Associação de Moradores do Piquiá de Baixo 

e os mesmos disseram que há vários casos de problemas de doença 

respiratória, doença pulmonar, as casas são cobertas de pó de minério. E mais, 

a população tem que conviver entre a estrada de ferro, as siderúrgicas por ali 

instaladas. Os moradores afirmam que nos últimos 5 anos a poluição se 

intensificou e as doenças na população também. E o que os mesmos esperam 

é serem retirados da área e serem recompensados pelos impactos que tem 

sofrido nos últimos 20 anos. Afinal, o povoado do Piquiá de Baixo existe antes 

mesmo da chegada das guseiras na região. No último mês de outubro de 2005, 

Associação Comunitária dos Moradores do Pequiá (ACMP) publicou nota em 

sua página na Internet, sobre “o fato histórico de suas denúncias terem 

chegado até uma audiência na Comissão Interamericana dos Direitos 

Humanos (CIDH - Washington, EUA, 20 de outubro de 2015). E no mês de 

julho desse ano de 2015 o atual prefeito de Açailândia/MA Juscelino Oliveira 

assinou a documentação que torna a Associação Comunitária de Moradores de 

Piquiá de Baixo (ACMP) proprietária da área denominada Sítio São João, onde 

será construído o novo bairro. Nas fotos 37, 38,39,40, 41,42, 43, vejamos 

imagens do Povoado Piquiá de Baixo: 

Foto 38 - Sede da Associação de Moradores do Piquiá de Baixo 

 

Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 
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Foto 39 – Indústria de Ferro Gusa localizada na comunidade Piquiá 

 

Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 

 

Foto 40 - Moradias do Povoado Piquiá de Baixo 

 

Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 
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Foto 41 - Estrada de Ferro Carajás 

 

Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 

 

Foto 42 - Infraestrutura de Guseiras 

 

Org: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 

 



327 

 

Foto 43 - Moradia disputam espaço com infraestrutura das guseiras 

 

Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 

 

Foto 44 - Panorâmica de Moradias e Guseira 

 

Autora: Ortiz (07 -2014) 
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Outro conflito que tem se destacado nos últimos anos e localiza-se no 

município de Açailândia é o conflito do Assentamento Califórnia. Segundo 

informações obtidas no arquivo de Documentações Dom Tomás Balduíno, no 

ano de 2011, foi divulgado o relatório final do estudo feito com moradores das 

comunidades de Piquiá de Baixo e do Assentamento Califórnia. O relatório 

apontou a ocorrência de danos à saúde das pessoas e ao ambiente, 

provocados por siderúrgicas e carvoarias. A pesquisa identificou entre os 

moradores a ocorrência frequente de doenças respiratórias e de problemas de 

visão e de pele. O estudo foi elaborado entre junho e dezembro de 2010 pela 

ONG Justiça Global, FIDH (Federação Internacional de Direitos Humanos) e a 

Rede Justiça nos Trilhos. 

O assentamento Califórnia, onde em 1997 foram assentadas 268 

famílias do MST, tem em seu entorno 66 fornos que produzem carvão vegetal 

para alimentar as siderúrgicas. Os fornos começaram a operar em 2005. Desde 

então, os moradores se queixam que a fumaça provoca cansaço e problemas 

respiratórios, de pele e de visão. 

O relatório, que já foi encaminhado aos ministérios de Minas e Energia e 

de Meio Ambiente e ao Ministério Público Federal. Também foi enviado aos 

órgãos de defesa de direitos humanos da OEA (Organização dos Estados 

Americanos) e da ONU (Organizações das Nações Unidas). 

No entorno do Assentamento Califórnia, prevalece a plantação de 

eucalipto. A produção de eucalipto em larga escala neste eixo iniciou-se a partir 

do final da década de 1980 e início da década de 1990. Um dos grandes 

projetos desta natureza para a região foi com a criação da CELMAR 

(Companhia Celulose do Maranhão) que tinha por objetivo produzir celulose. 

Contudo esse projeto não se concretizou e os ativos florestais da CELMAR, 

que era comandada pela CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), serviram para 

produzir carvão vegetal para o abastecimento dos fornos de uma siderúrgica de 

propriedade da CVRD, que em 2008 passou a ser denominada de Vale, em 

Marabá no Pará.  
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Em 2009 estas áreas passaram a serem controladas pela Suzano Papel 

e Celulose que desde 2013, opera uma fábrica de celulose na cidade de 

Imperatriz. Além desse projeto que se iniciou com a CELMAR existem também 

outras grandes áreas com plantações de eucalipto na área de abrangência do 

PGC como as do Grupo Queiroz Galvão, Sinobrás, Siderúrgica Viena e da 

Siderúrgica Gusa Nordeste.  

Em trabalho de campo realizado no assentamento, alguns assentados 

comentaram que pessoas ligadas a Suzano estariam procurando os 

assentados do Assentamento Califórnia na tentativa de arrendar as terras para 

expandir a plantação de eucalipto na área. Vejamos nas fotos 44, 45, 46, 47, 

48, 49 e 50, imagens do Assentamento Califórnia e área de plantio da empresa 

Suzano Papel e Celulose. 

 
 

Foto 45 – Área do Assentamento tem Divisas com Plantação de Eucalipto 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 
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Foto 46 - Plantação de Eucalipto no Entorno do Assentamento 

Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 
 
 

Foto 47 - Quadra de Esporte do Assentamento, ao fundo Plantação de 
Eucalipto 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 
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Foto 48 - Canteiros de Hortaliças de Assentada 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014) 

 
 
 

 
Foto 49 - Canteiro de Hortaliça de Assentadas 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014 
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Foto 50 - Escola do Assentamento Califórnia 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014 

 
 
 

Foto 51- Moradias do Assentamento Califórnia 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (28-11- -2014 
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No município de Amarante-MA, há um conflito que vem gerando terror 

para os cerca de 12 mil indígenas Guajajara e 80 Awá-Guajá. Estes últimos 

são índios isolados que evitam o contato com não indígenas. O conflito ocorre 

na terra indígena Araribóia de 413 mil hectares. 

Madeireiros que executam prática ilegal de extração de madeira nas 

terra indígena, quando são expulsos da área pelos indígenas ateiam fogo na 

mata dentro da Terra Indígena. Esta ação dos madeireiros tem prejudicado 

principalmente, os indígenas Awá-Guajá, que são nômades dentro da TI e 

vivem da extração de frutos e raízes que encontram na mata.  

No último mês outubro de 2015, já haviam sido queimadas 35% da mata 

da reserva indígena. O IBAMA e o CIMI denunciaram que o incêndio é 

criminoso, pois com a ação da brigada de incêndio do IBAMA o fogo cessa e 

logo depois reinicia em outras áreas da TI.  

O conflito com madeireiros não é recente, agentes de pastoral do CIMI 

que acompanham o povo Guajajara há mais de 20 anos afirmam que desde o 

início da construção da ferrovia Carajás, o conflito com madeireiros e grileiros 

no território indígena Araribóia é constante. 

No ano de 2007, os indígenas se organizaram numa operação de 
expulsão dos madeireiros de seu território. Os madeireiros vingaram-
se entrando nas aldeias assassinando uma liderança, o senhor Tomé 
Guajajara e atirando nas moradias dos indígenas, antes de deixar as 
terras, atearam fogo na mata. Por volta das seis horas da manhã do 
presente dia (15/10/2007), um grupo de aproximadamente quinze 
homens armados, três deles encapuzados, invadem a aldeia Lagoa 
Comprida, na Terra Indígena Araribóia no centro-oeste do estado do 
Maranhão, município de Amarante. Mataram Tomé Guajajara, de 60 
anos e deixaram dois baleados: Madalena Paulino Guajajara, baleada 
no tórax e Antônio Paulino Guajajara, com um tiro no braço direito. 
(OBS: Matéria publicada no Jornal Pequeno no dia 18/10/2007 
veicula que Tomé Guajajara estava com 69 anos).  Segundo 
informações do Chefe de Posto da Funai na área, os invasores 
chegaram atirando contra os indígenas, colocaram os mesmos num 
campo de futebol e os ameaçaram atirando para cima. A ação foi uma 
represália dos madeireiros contra os indígenas, que no início do mês 
de setembro, prenderam um caminhão madeireiro que transitava 
dentro da terra indígena. Na mesma semana os madeireiros 
procuraram os indígenas e tentaram recuperar o caminhão 
oferecendo mil reais, os indígenas se recusaram a negociar e 
comunicaram o fato à Funai. Mesmo sabendo da apreensão do 
caminhão pelos indígenas e do risco de conflito que isso 
representava a Funai deixou que passasse mais de um mês sem que 
nenhuma providência fosse tomada. Já é antiga a situação de conflito 
entre indígenas e madeireiros na Terra Indígena Araribóia. Desde o 
início da década de oitenta essa terra sofre com a invasão e 
exploração madeireira. Segundo informações dos indígenas da Aldeia 
Lagoa Comprida, no ano de 2002 o indígena Kelé Apolinário de 55 



334 

 

anos, morador da Aldeia Abraão, localizada na mesma terra indígena 
foi encontrado morto dentro da mata. Tudo indica que foi em 
decorrência da ação de madeireiros, mas o caso nunca foi 
investigado. Na mesma terra, indígenas do Povo Awá-Guajá sofrem 
com a exploração madeireira. No ano de 2003 o corpo de um 
indígena desse povo foi encontrado na mata. Ao que tudo indica, ele 
teria morrido de sede já que as fontes de água da região estão 
secando em função do desmatamento. De acordo com informações 
do Ministério Público Federal em Imperatriz uma equipe da Polícia 
Federal com 12 policiais está se dirigindo ao local para apurar os 
fatos e tomar as providências necessárias. Há também informação de 
que dois dos invasores teriam sido baleados e que um veio a óbito, 
mas essa informação ainda não foi confirmada. Os dois indígenas 
baleados já estão sendo atendidos e não correm risco de morte. 
(CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, 2007) 
 
 

Portanto, o conflito tem se arrastado violentamente e as ameaças de 

morte aos indígenas também são constantes, especialmente depois que os 

indígenas se organizaram em um grupo que os mesmos auto denominam de 

guardiães do território. Revezam-se em turnos para resguardar as áreas da 

reserva Araribóia. Esses guardiães são aqueles que mais têm sofrido ameaças 

de morte dentro da TI. Um de seus atributos é defender os Awá-Guajá dentro 

da TI.  

No ano de 2014, estive na reserva juntamente com os indígenas, 

conversei com alguns deles que afirmaram que é de comum acordo dos 

Guajajara que o contato com o povo Awá-Guajá não seja estabelecido, pois 

acreditam que a permanência desse povo na reserva indígena Araribóia da 

forma em que vivem é importante para a preservação desse território.  

Consta nos arquivos da CPT, conflitos envolvendo o povo Guajajara 

desde a década de 70. A demarcação das terras, em seguida processo de 

desintrusão, inclusive por conta da presença de posseiros dentro da área. 

Protesto dos posseiros e greve de fome em manifestações pressionando a 

desintrusão e reassentamento dos mesmo. Ou seja, morosidade por parte das 

instituições responsáveis e sofrimentos e perdas por parte dos indígenas e 

camponeses que viveram e vivem na região.  

Já que o governo não agiliza a transferência dos moradores do 
povoado Sumaúma, os próprios índios Guajará tentam retirá-los. Os 
índios chegam perto dos posseiros que trabalham a roça, entrando 
em choque direto. Um cachorro dos trabalhadores ataca os índios 
que revidam matando RAIMUNDO PROCÓPIO e EURICO PAULO 
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DOS SANTOS, 33 anos, ambos moradores do Sumaúma. (CENTRO 
DE DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 

Esta situação ocorreu no ano de 1989 e em 1990, conflito com o 

fazendeiro que resultou em morte: 

 

O cacique Mateus e o índio Moreira de Coquinho são presos e 
fuzilados pelo fazendeiro Jose' Maria Moreira Barros e vaqueiros 
armados na presença do Capitão PM Jose' Mateus da Silva. Os 02 
não estavam envolvidos no grupo que invadiu a fazenda Santa Luzia. 
O Capitão confessa ao Cel. Antônio Alves Gondim coordenador do 
inquérito policial e declara que não deu para defender os índios.  
(CENTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 
 
 

E em 2010, os conflitos com os madeireiros colocou em risco a vida de 

indígenas isolados: 

 
A situação de risco vivida pelos grupos Awá-Guajá sem contato na 
terra indígena Araribóia continua. Em novembro do ano passado foi 
constatado que os madeireiros abriram uma estrada clandestina na 
parte norte da terra indígena Araribóia, rumo a Lagoa Buritizal, onde é 
o espaço de caça e coleta dos grupos Awá-Guajá, sem contato, que 
vivem há anos nesta terra. A degradação ambiental, provocada pela 
abertura da estrada e pela retirada ilegal de madeira, chega a poucos 
quilômetros das principais lagoas, que são áreas privilegiadas de 
caça e coleta dos isolados. Além da água, as regiões são muito ricas 
em anajá, buriti, sapucaia e presença de muita caça, que faz parte da 
dieta alimentar dos Awá. Esses locais são imprescindíveis para a 
sobrevivência física e cultural dos grupos Awá na terra indígena 
Araribóia e por isso deve ser preservada. (CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 
 

Os Awá-Guajá já demonstraram em alguns momentos que não são 

favoráveis ao contato, inclusive com outros povos indígenas, como mostrou 

esses registros da Comissão Pastoral da Terra de 2011: 

 

As lideranças indígenas Edilsom, Alcides, Zezico e Luís Carlos, todos 
Tenetehara/Guajajara, informam à equipe do Cimi Regional 
Maranhão que o indígena Clóvis Guajajara encontrou um jovem Awá, 
no centro (roça) próximo a aldeia Vargem Limpa, na terra indígena 
Araribóia, oeste do Maranhão. Segundo os indígenas, no momento 
do encontro com o jovem este saiu correndo, mas em seguida 
retornou com seu grupo, composto de cinco integrantes. Além dessas 
cinco pessoas, havia outras que ficaram observando de longe. Clóvis 
não soube dizer exatamente quantas pessoas eram, mas informou 
que havia jovens, crianças e idosos. De acordo com os indígenas, 
houve uma tentativa de diálogo por parte de Clóvis, que não obteve 
sucesso. O grupo, que na negativa de conversas, retornou à mata, 
demonstrou mais uma vez a renúncia do povo Awá em fazer contato 
com outros indígenas.  O povo Awá, assim como diversos povos 
indígenas do país, continua ameaçado pela ação dos madeireiros, 
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que agem impunemente na terra indígena Araribóia e que estão 
chegando cada vez mais próximo das aldeias do povo Guajajara. 
Numa ação desrespeitosa para com as comunidades indígenas, tais 
atividades têm colocado em risco a vida dos grupos Awá que vivem 
dentro do território, onde encontram caça e frutas em abundância. Os 
Tenetehara/Guajajara estão preocupados e denunciam a ação dos 
madeireiros no estado. A região onde o grupo foi avistado é um dos 
últimos lugares que não tinha a ação predatória dos madeireiros, rica 
em recursos naturais indispensáveis para a sobrevivência dos Awá, 
como também dos Guajajara. Segundo os indígenas, a região é 
composta de árvores de grande porte, a mata nativa, riqueza hoje 
ameaçada pelas atividades madeireiras. Os indígenas denunciam 
ainda omissão da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Ibama em 
relação à depredação das terras indígenas pelos madeireiros, velhos 
conhecidos na região. De acordo com eles, houve um aumento 
significativo da presença de madeireiros que entram dia e noite na 
terra, destruindo os últimos recursos naturais onde vivem os grupos 
Awá, povo com grupos isolados e outros de recente contato. 
(CENTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 

 

 
Em 2012, a morte de uma criança Awá-Guajá pode ter ocorrido em 

confronto com madeireiros: 

Lideranças indígenas do povo Guajajara da aldeia Zutiwa, encontram 
um corpo carbonizado de uma criança indígena Awá-Guajá, na Terra 
Indígena Araribóia. O corpo é encontrado em um acampamento 
abandonado pelos Awá isolados, a cerca de 20 quilômetros da aldeia 
Patizal do povo Tenetehara, região localizada no município de Arame. 
Consta que a Fundação Nacional do Índio (Funai) foi informada do 
episódio em novembro e nenhuma investigação do caso está em 
curso. As suspeitas dão conta de que um ataque tenha ocorrido entre 
setembro e outubro contra o acampamento dos indígenas isolados. 
Clovis Tenetehara costumava ver os Awá-Guajá isolados durante 
caçadas na mata. No entanto, deixou de encontrá-los logo que 
localizou um acampamento com sinais de incêndio e os restos 
mortais de uma criança. “Depois disso não foi mais visto o grupo 
isolado. Nesse período os madeireiros estavam lá. Eram muitos. 
Agora desapareceram. Não foram mais lá. Até para nós é perigoso 
andar, imagine para os isolados”, diz Luís Carlos Tenetehara, da 
aldeia Patizal. Os indígenas acreditam que o grupo isolado tenha se 
dispersado para outros pontos da Terra Indígena Araribóia temendo 
novos ataques.  Conforme relatam os Tenetehara, nos últimos anos a 
ação de madeireiros na região tem feito com que os Awá isolados 
migrem do centro do território indígena para suas periferias, ficando 
cada vez mais expostos aos contatos violentos com a sociedade 
envolvente. Além disso, a floresta tem sido devastada pela retirada da 
madeira também colocando em risco a subsistência do grupo, 
essencialmente coletor. (CENTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOM 
TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 
 
 

Também o povo indígena Gavião habita a parte sudoeste do Estado do 

Maranhão, no município de Amarante do Maranhão, que abrange uma faixa do 

contato entre a floresta amazônica e as formações de cerrado. Estão 

localizados mais precisamente em uma pequena faixa de terra de com cerca 
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de 41.644 hectares de extensão, a uma distância de apenas 10 km da sede do 

município. Essa área compreende a Terra Indígena Governador, que também 

conta com aldeias dos índios Guajajara.  

Segundo o povo Gavião o tamanho da área, tornou-se muito pequena 

para dar conta da necessidade dos povos que ali vivem. Uma das lideranças 

indígenas, Francisco desenhou no chão uma espécie de mapa da ampliação 

que o povo Gavião vem reivindicando junto à FUNAI e o governo brasileiro. O 

desejo dos indígenas é que terra torne-se um território contínuo com a terra 

indígena Araribóia do povo Guajajara.  

O povo Guajajara que são extremamente expansionistas tem organizado 

suas aldeias dentro da reserva indígena Governador. A Terra Indígena 

Governador compreende as aldeias: Governador, Rubiácea, Riachinho, Aldeia 

Nova, Monte Alegre e Água Viva. 

A ampliação da terra indígena tem sido causa de um grande impasse 

entre os povos indígenas, camponeses assentados e proprietários de terra do 

município de Amarante do Maranhão. Cerda de 54% do município é constituído 

de terras indígenas, e, com a ampliação da reserva indígena Governador isto 

se ampliaria para 76%, o que segundo o Superior Tribunal Federal torna-se 

impossível a ampliação da terra indígena.  

Em trabalho de campo no território indígena na reserva Governador, 

pude observar que realmente há uma grande dificuldade em relação ao acesso 

a água. Também o CIMI, juntamente com a CPT notificaram que esse é um 

dos mais graves problemas para a reprodução social do povo Gavião. Em nota, 

no ano de 2010, a CPT manifestou-se sobre a portaria da FUNAI que criou o 

grupo de trabalho para realizar os estudos da área: 

A Funai publica a Portaria que cria o Grupo de Trabalho para realizar 
os estudos complementares de natureza fundiária e cartográfica da 
nova demarcação da Terra Indígena Governador do Povo Pukobyê-
Gavião. Consta que a área foi decretada como ocupação tradicional 
em 1982 com 42.054,73 hectares.  Porém, no ano de 2007 iniciou-se 
o processo de nova demarcação, com a elaboração do Relatório 
Antropológico, pois a Terra Indígena Governador não oferece 
condições suficientes para que os indígenas possam continuar seu 
modo de vida tradicional.  Diante do confinamento e da escassez de 
água, os Gavião reivindicam a incorporação de porções, rios, lagos 
de sua terra tradicional que foram excluídos dos atuais limites do 
território, necessitando da realização de uma nova demarcação, como 
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assegura a Constituição Federal.  Caso seja novamente demarcada, 
a terra tradicional terá cerca de 200.000,00 hectares e poderá 
oferecer melhores condições para a sobrevivência do Povo Pokubyê-
Gavião, que tem uma população de aproximadamente mil pessoas 
vivendo em seis aldeias. Fazendeiros maranhenses que ocupam área 
em estudo complementar para nova demarcação na Terra Indígena 
Governador, no Maranhão, expulsaram o Grupo de Trabalho (GT) da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) da cidade de Amarante do 
Maranhão. Na ocasião eles também reuniram com a prefeita do 
município e outros políticos da região, solicitando ajuda para paralisar 
o processo de nova demarcação. (OBS: Por ora, não se tem 
informação da data específica dessa ação dos fazendeiros). O 
discurso dos fazendeiros em não aceitar a nova demarcação da 
referida terra indígena tem como respaldo a disponibilização das 
terras indígenas para projetos agropecuários de monoculturas, como 
a plantação de eucalipto, cultivo que se alastra por sob o cerrado 
maranhense. Os produtores tentam ganhar adeptos para seu 
discurso na velha e corriqueira prática de jogar a sociedade não 
indígena contra estas comunidades tradicionais. Por conta disso, 
chegam a afirmar que se ficar determinada uma nova demarcação da 
terra indígena, o município de Amarante ficará inviabilizado 
produtivamente porque, segundo eles, não haverá terras para 
produção.  É interessante notar que a região vem sendo ocupada por 
projetos de interesse do grande capital, como é o caso da empresa 
Suzano Papel e Celulose, que está adquirindo mais de trezentos mil 
hectares de terra na região e onde irá destruir o cerrado para plantar 
eucalipto. Não há nenhuma movimentação contra esse projeto de 
morte que se instala na região. Porém, quando se trata dos povos 
indígenas que têm direito reconhecido pela Constituição Federal, 
constata-se que os mecanismos de repressão são outros, baseados 
em ameaças às lideranças, como está acontecendo no momento, ou 
ainda, pela negação de seus direitos básicos como no atendimento à 
saúde. Uma comissão de lideranças vai a São Luís para fazer outra 
denúncia: o hospital municipal de Amarante do Maranhão está 
potencializando o preconceito e o acirramento do conflito junto da 
população não índia, pois se recusam a atender aos Pokubyê-
Gavião. A nova demarcação é um direito do povo Pokubyê-Gavião de 
ocupar seu território tradicional devidamente demarcado, onde eles 
possam continuar sua reprodução física e cultural. (CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 
 
 

O que se sabe, é que além de todas essas limitações no território 

indígena Gavião, este povo ainda tem que lidar com a ação de madeireiros 

dentro de sua reserva. E, por conta da luta pela ampliação das terras, o povo 

Gavião tem sofrido forte represália por parte dos fazendeiros do município: 

Madeireiros agridem o indígena Frederico Pereira Guajajara, da Terra 
Indígena Araribóia, que estava na T.I. Governador filmando via celular 
a ação dos madeireiros no local.  Os madeireiros reagiram (bateram 
na cabeça dele, quebraram-lhe o celular e queriam jogar o Frederico 
no fogo. Só não fizeram isso porque os outros indígenas impediram).  
O conflito se agravou com a chegada da Polícia Federal na 
localidade. Os madeireiros atearam fogo em pneus para impedir a 
saída dos agentes da polícia federal com os caminhões apreendidos. 
Os agentes solicitam reforços; os madeireiros furaram os pneus e 
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apedrejaram uma viatura da polícia federal. (CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÕES DOM TOMÁS BALDUÍNO, 2014) 
 

Nos registros da Comissão Pastoral da Terra consta também o conflito 

em território Krikati. Primeiro foi a questão da demarcação dos 140 mil hectares 

de terras para criação da TI, que se arrastou durante toda década de 90, 

causando confrontos direto entre fazendeiros que residiam nos municípios, 

devido a extensão da área e os povos da etnia Krikati. 

No final da década de 90 foi decretada a criação da terra indígena. 

Porém, a realização do processo de desintrusão foi apenas parcial o que 

permitiu que o conflito entre indígenas e não indígena perdurasse até os dias 

atuais. 

Dentre os povos Timbira, estão os Apinajé que vivem no Estado do 

Tocantins e tiveram suas terras demarcadas em Tocantinópolis. Além do 

Impacto da UHE de Estreito, outro impacto que tem preocupado os indígenas 

diz respeito a UHE de Serra Quebrada. 

Além dos mais variados problemas com os madeireiros os indígenas têm 

questionado a assistência à saúde. As reclamações e relatos de problemas 

enfrentados pelos índios quando precisam de atendimento médico chegam ao 

Conselho Missionário Indígena. Segundo o CIMI, somente nos três primeiros 

meses deste ano, cinco crianças e dois adultos morreram por falta de 

assistência médica na tribo Apinajé, localizada em Tocantinópolis (devido a 

falta da data correta das mortes, elas foram inseridas na data dúvida, a mesma 

em que esta matéria foi publicada). "Essas pessoas faleceram por febre alta, 

que agravou para uma pneumonia, outras por vômito. Essas doenças são 

curáveis. O que falta é atendimento nas aldeias", explicou a coordenadora do 

CIMI, Sara Sanchez.  

De acordo com a coordenadora, não há medicamentos, faltam veículos 

para transportar os índios doentes para o hospital da cidade mais próxima, que 

é Araguaína. "Uma pessoa faleceu porque não tinha carro. O socorro demorou 

tanto para chegar que ela morreu no caminho", contou Sara. 

Sobre a luta dos indígenas contra a UHE de Serra Quebrada iniciaram 

um forte movimento em 2001. Um número aproximado de 1.500 pessoas 
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participantes em ato público. Lutam contra o genocídio da mãe terra e de 

populações inteiras nos altares do progresso capitalista. Os povos indígenas 

Apinajé e Krikati, camponeses pescadores, ribeirinhos e trabalhadores rurais se 

reuniram, em 2011 entre os dias 4 e 6 deste mês na Aldeia Patizal, Terra 

Indígena Apinajé, município de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, para mais 

uma vez mostrar que são contra a UHE Serra Quebrada.  

Participaram do encontro indígenas do Povo Apinajé, Krikati, os 

representantes da Coapima, CNPI, Conselho Indígena Pêpcahyc Krikati, 

Associação da Aldeia Jerusalém Põo Catihi, Associações União das Aldeias 

Apinajé-PEMPXA, Associação Krinhinure do povo Apinajé, Associação dos 

Agricultores Familiares da Ilha de São Domingo Município de Itaguatins, 

Colônia de Pescadores Z-12 de Itaguatins, Colônia de Pescadores Z-35 de 

Estreito, Colônia de Pescadores Z-131 de Porto Franco, Colônia de 

Pescadores Z-129 de Ribamar Fiquene, reunidos na Aldeia Patizal Terra 

Indígena Apinajé. A UHE Serra Quebrada, que “comerá” cerca de 14% da TI, 

exatamente nas margens do Rio Tocantins, onde existem babaçuais e de onde 

os índios retiram a maior parte do sustento de 1.700 pessoas, atingirá 24 

aldeias dos Apinajé.  

O aproveitamento hidrelétrico de Serra Quebrada está projetado para 

ser implantado no rio Tocantins, entre os municípios de Governador Edson 

Lobão (MA) e Itaguatins (TO). Dados do Ibama mostram que será formado um 

reservatório de aproximadamente 386 km2, inundando terras dos municípios 

de Governador Edson Lobão, Ribamar Fiquene, Montes Altos, Campestre do 

Maranhão, Porto Franco e Estreito no estado do Maranhão e Itaguatins, 

Maurilândia do Tocantins, Tocantinópolis e Arguianópolis, no estado do 

Tocantins.  

A previsão é que cerca de 14 mil pessoas sejam deslocadas, mas o 

número pode ser ainda maior. Há mais de dez anos, desde quando iniciou o 

planejamento da barragem, os índios que habitam a região tocantinense 

conhecida como “Bico do Papagaio”, se opõem à liberação do projeto do 

consórcio Eletronorte/ Camargo Corrêa, que recebeu em fevereiro deste ano, 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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(Ibama), o Termo de Referência (TR) para elaboração do EIA/Rima (Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental). Segundo a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), os grupos fabricantes de alumínio Alcoa Alumínio e a Billiton Metais -- a 

primeira dos Estados Unidos e a segunda inglesa -- são os interessados na 

energia gerada pela usina, que terá potência instalada de 1.328 MW. Conforme 

o mesmo plano, a avaliação processual do empreendimento está atrasada.  

Cravada no corredor do desenvolvimento Norte-Sul, a Terra Indígena 

Apinajé, com 141.904 hectares com projeto de ser ampliada, vem desde a 

década de 50 sofrendo duras intervenções de obras governamentais. Foi 

cortada por ferrovias (Carajás e Norte-Sul), rodovias (BR 153, Transamazônica 

e TOs 126 e 134), linhas de tensão (Linhão de Tucuruí), sofreu os impactos de 

hidrelétricas (Estreito e Lajeado), e se prepara pra chegada da Hidrovia 

Tocantins/Araguaia, prestes a sair do papel. Joaquim Preto Apinajé, 70 anos, 

atual cacique da aldeia Mariazinha, lembra que a mobilização da comunidade 

contra o projeto teve início em setembro de 2001, com a divulgação da Carta 

do Povo Apinajé: “A terra para nós é mãe e pai, a terra é quem cria nós e não o 

governo, pois é dela que tiramos a nossa caça, nossa pesca, os remédios, 

coletamos os frutos, principalmente o babaçu, que é muito importante para 

nossa sobrevivência”, dizia a Carta. Ele conta que se a Eletronorte “teimar” em 

começar construir a barragem, vai haver briga. “Não aceitamos a obra, nossas 

melhores terras estão sendo ameaçadas", alerta o ancião. E a resistência não 

é só contra Serra Quebrada, atrás dela vêm outras hidrelétricas que também 

serão instalados na bacia do rio Tocantins, como as usinas de Marabá, 

Tupiratins, que também afetarão a TI Krikati, no Maranhão. “Estamos aqui e 

essa água vai atingir a gente”, completa Joanita Apinajé, 70 anos, que já teve 

vários pesadelos com a inundação da TI. 

Os povos Timbira foram indenizados por conta do impacto da UHE de 

Estreito. No final do ano de 2014, realizaram reunião entre eles na aldeia 

Governador, para decidir o destino da indenização. O fato é que há sempre 

discordância em relação a utilização dos recursos e principalmente nas terra 

indígena Apinajé isto tem causado dissensão e divisão entre os povos das 

aldeias. A situação dos povos indígenas localizados na região do Bico do 
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Papagaio é extremamente delicada. Porém os Apinajé que tem suas terras 

localizadas exatamente a margem do rio Tocantins, tem sido os mais 

prejudicados ao longo do tempo. Vejamos a seguir, as fotos 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, das reuniões nas aldeias dos povos indígenas da região do Bico 

do Papagaio. 

Foto 52 - Posto de Saúde da Aldeia Governador 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (30-11- -2014) 

 
Foto 523- Roça de Indígenas Gavião 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (30-11-2014) 
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Foto 54 - Córrego Governador 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (30-11-2014) 

 
 
 

Foto 55 - Reunião Povo Gavião 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (01-12-2014) 
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Foto 56 - Reunião de Povos Timbira 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (01-12-2014) 

 
 

Foto 57- Edilena Krikati, liderança femina 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (01-12-2014) 
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Foto 58 - Jovem Pajé Guajajara Realizando Abertura de Congresso de 
Juventude 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (01-12-2014) 

 

 
Foto 59- Congresso de Juventude Indígena maranhense em aldeia Guajajara 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (01-12-2014) 
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Foto 60 - Fala de Anciã Guajajara em Congresso de Juventude 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (01-12-2014 

 
 
 

Foto 61 - Manifestações contra a escolha de Kátia Abreu para o Ministra 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (01-12-2014) 
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8.2. Sujeitos Sociais em Ocupações 

 

As ocupações também possuem especificidades de sujeitos sociais. 

Quer dizer, sujeitos sociais que a utilizam enquanto processo essencial para 

efetuar a territorialização. No caso da região do Bico do Papagaio, as 

ocupações são processos tipicamente utilizados pelo campesinato, ou seja, os 

conflitos que envolvem indígenas e quilombolas na atualidade como vimos nos 

exemplos anteriores estão ligados a processos de desintrusão ou ampliação de 

terras. Portanto, a ocupação é efetuada especificamente por movimentos 

camponeses, com veremos no gráfico 44 a seguir: 

 

Gráfico 44 - Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2008-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 

 

Observa-se no gráfico de ocupações que os movimentos sindicais são 

responsáveis pelo maior número ocupações na região do Bico do Papagaio, 

entre 2003 e 2014. Eles realizaram 110 ocupações. Em segundo lugar estão os 

outros movimentos sociais, que são associações de pequenos agricultores, são 

movimentos que atuam localmente, como o exemplo da Associação de 

Pequenos Agricultores de Marabá e em terceiro lugar está o MST e 

movimentos sociais ligados a Via Campesina com 39 ocupações. Os anos de 
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2005 e 2006 foram os anos de maior atuação dos movimentos camponeses em 

ocupações. Foram mais de trinta ocupações ao todo, em seguida, o ano de 

2007, com 25 e 2008, com 17. Nos últimos 4 anos o número de ocupações caiu 

drasticamente, somente no ano de 2013 que o movimento sindical realizou seis 

ocupações. Em todo período de governo de Dilma foram 35 ocupações 

somando-se o número de ocorrências de todos os movimentos socioterritoriais. 

E mesmo o movimento sindical que vinha se destacando dentre os demais 

realizou apenas uma ocupação em 2014, o MST três, e os outros movimentos 

sociais quatro ocupações. 

Vejamos no gráfico 45, a dinâmica das ocupações em relação ao 

número de famílias: 

 

Gráfico 45 - Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014)  Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 
Org: Chaves, R. Patrícia 

 

Os anos de 2005 e 2006 foram aqueles que o número de famílias em 

ocupações foi mais elevado, especialmente do MST. Através do gráfico 44 

observa-se que o movimento sindical nos 12 anos de governo do PT, também 

efetuou ocupações com maior número de famílias, um total de 13.166. O MST 

em segundo lugar, apresentou 11.282 famílias em ocupações e em terceiro 

lugar os outros movimentos sociais, que talvez por terem um nível de 

articulação menor que os demais movimentos agrega, também, um número 
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menor de famílias, obteve 2.169 famílias em ocupações. Apesar de o MST ter 

apresentado 1250 famílias em suas 3 ocupações no ano de 2014, de um modo 

geral é nítido que a tendência de famílias em ocupações é de queda. 

No mapa, 44, é possível observar as ocorrências de ocupações nos 

respectivos municípios e em seguida a distribuição das famílias nesses 

municípios em período de governo de Luís Inácio: 

Observa-se, que os movimentos sindicais estiveram presentes na 

maioria dos municípios com ocorrências de ocupações, foram ao menos 25 

municípios, o MST esteve presente em 17 municípios e os outros movimentos 

sociais 21 ocorrências em municípios do Bico, inclusive apresentaram maior 

presença no Estado do Tocantins. O mapa de número de famílias mostra que a 

presença do MST tem sido mais forte realmente nos municípios de Marabá e 

seu entorno, também nos municípios do Maranhão que fazem fronteira com o 

Estado do Tocantins. Podemos concluir que movimentos sindical nesses anos 

de governo Luís Inácio alcançou uma maior espacialização na região do Bico do 

Papagaio. 

Vejamos nos mapas 45 e 46, como se deu esse conflito no período de governo 

Dilma: 

No período de governo de Dilma, foram apenas 21 municípios com 

ocorrências de ocupações. No maranhão, apenas um município com ocupações 

do MST, no Tocantins dois municípios com ocupações do MST, e no Pará 3 

municípios. Os demais movimentos também reduziram números de municípios 

em ocupações e a novidade é que no Tocantins, tivemos ocupações de 

posseiros no município de Goiatins. 
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MAPA 55 
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Mapa 56 
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MAPA 57 
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MAPA 58 
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Nos anos do governo do PT, na região do Bico do Papagaio, foram 

registradas ocorrências de 71 acampamentos ao todo. Os movimentos 

sindicais também, foi o movimento socioterritorial que protagonizou o maior 

número de acampamentos, 39 ao todo, seguido pelos outros movimentos com 

19 ocorrências de acampamento e por último, o MST, com 13 acampamentos 

de reforma agrária. Vejamos, o gráfico 46 que mostra a dinâmica das 

ocorrências de acampamentos no período do PT: 

 

Gráfico 46 - Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 

 
 

Observa-se que o ano de 2003, foi o período em que os movimentos 

socioterritoriais mais acamparam, foram 23 acampamentos, 16 do movimento 

sindical, 4 do MST e 3 de outros movimentos sociais. Apenas no ano de 2010 

que os outros movimentos socioterritoriais obtiveram maior número de 

ocorrências que o movimento sindical. 

Em 2013, também somente o movimento sindical ocupou e no ano de 

2009 somente o MST ocupou e 2014 não houveram ocupações por parte de 

nenhum dos movimentos socioterritoriais. 

Vejamos, a seguir, no gráfico 47, o número de famílias em 

acampamentos dos movimentos socioterritorias da região do Bico do Papagaio: 
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Gráfico 47 - Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 

 

O gráfico mostra que a tendência de famílias em acampamentos nos 

anos de governo de PT é decrescente. Assim como o gráfico de ocorrências, 

os primeiros anos mostram maior número de famílias. Os movimentos sindicais 

obtiveram um número de 6.603 famílias em acampamentos, seguidos pelos 

outros movimentos sociais com 3.579 e em terceiro o MST, com 2.780 famílias 

em ocupações. Vejamos os mapas 44 e 45 de acampamentos do período de 

governo de Luís Inácio: 

Evidentemente a maior atuação dos movimentos socioterritoriais em 

acampamentos ocorreu no Pará. A maior atuação na distribuição pelos 

municípios foi do movimentos sindical, que não registrou atuação no Tocantins. 

O MST atuou nos três Estados e os outros movimentos sociais não atuaram no 

Maranhão. Foram 21 municípios de atuação dos movimentos sindicais, 13 dos 

outros movimentos sociais e 7 municípios de atuação do MST.
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MAPA 59 
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MAPA 60 
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A maior concentração de famílias do MST, como pode ser observado no 

mapa 45 anterior foi nos municípios de Eldorado dos Carajás, Açailândia e 

Xinguara. Dos outros movimentos sociais em Pacajá, Anapu e São Félix do 

Xingu.  E, dos movimentos sindicais nos municípios de Santana do Araguaia, 

Conceição do Araguaia, Rio Maria, ao norte, Rondon do Pará, Bom Jesus das 

Selvas e Buriticupu. 

Vejamos a questão dos acampamentos no período do governo de Dilma 

nos mapas 46 de ocorrências e mapa 47 de números de famílias: 

O município de Marabá apresentou o maior número de acampamentos e 

também de famílias em acampamentos. Observa-se que o período foi de recuo 

dos movimentos socioterritoriais na realização de acampamentos. Os 

movimentos sindicais ainda atuou em um maior número de municípios. Piçarra 

e Novo Repartimento e Santa Maria das Barreiras, também apresentaram 

ocorrências e famílias em acampamentos. 

Dentre os últimos acampamentos realizados pelo MST, está 

acampamento Frei Henri, com 200 famílias, localiza-se entre Curionópolis e 

Parauapebas. No último mês de março deste ano o trecho da estrada que liga 

Curionópolis a Parauapebas, foi interditada pelos latifundiários que disparam 

tiros a todo instante contra os barracos. 

Os ataques vêm sendo corriqueiros desde agosto de 2010, quando as 

famílias ocuparam a Fazenda Fazendinha em Curionópolis. Bombas, 

pistoleiros e luzes sobre o acampamento durante a noite têm sido utilizados 

pelos fazendeiros nas diversas tentativas de expulsar as famílias. 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de 

Marabá, vistoriou a área no final de 2010, e concluiu no laudo que a área era 

grilada e improdutiva. Com a vitória por parte das famílias nos primeiros 

processos judiciais, os fazendeiros revoltaram-se e passaram a barbarizar o 

local. Ocorre que o acampamento é um dos mais organizados da região. Os 

camponeses investiram na produção de hortaliças, possuem uma escola que 

atende os alunos do acampamento e construíram um belo processo de 

resistência.
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MAPA 61 
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MAPA 62 
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Em 2013, as famílias sem terra, ligadas ao MST, moradoras do 

Acampamento Frei Henri, começaram a demarcar a terra para plantio, cortaram 

cerca de arame na área da Fazenda Fazendinha, e ocupam o terreno, cujo 

grileiro ocupante é Sidney Rubens Oliveira Barreto. Os fazendeiros reagiram 

com tiros e ameaças contra as famílias. Nesse momento não se teve notícias 

de feridos. Segundo a CPT, essa área é pública, terra da União, e deve ser 

direcionada para reforma agrária: Nas fotos 61, 62, 63, 64, 65 a seguir, o 

acampamento. 

Foto 62 - Roça de Acampado do Frei Henrry 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 
Foto 63 - Canteiros de Acampados de Frei Henry 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 
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Foto 64 - Canteiros de Acampados de Frei 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 
 

Foto 65 - Canteiros de Acampados 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 



363 

 

 
 

Foto 66 - Moradias de Acampados  

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 
 
 

Foto 67 - Escola do Acampamento Frei Henri 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 
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Foto 68- Placa de Entrada do Acampamento 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 
 

No ano de 2000 a CPT do Sul do Pará encaminhou três denúncias de 

trabalho escravo na região, incluindo o caso da fazenda Marajaí, em Sapucaia, 

na região de Xinguara, com 48 trabalhadores nessa situação. Ficou 

estabelecido que o Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho 

chegaria no dia 18 de novembro. No mesmo ano na fazenda Marajaí, em 

Canaã dos Carajás, foram libertados 48 trabalhadores rurais em regime de 

trabalho escravo. Eles eram provenientes do Estado do Maranhão. Realizaram-

se os acertos de salários dos trabalhadores pelo fazendeiro Nilton Cunha 

Lemos, sob o controle dos fiscais do Trabalho. 

A CPT do Sul do Pará enviou um ofício, assinado pelo seu advogado frei 

Henri des Roziers, ao ministro da Justiça, José Gregori, com cópia para o 

Ministério do Trabalho, prestando informações sobre a precariedade e os 

problemas ocorridos com o trabalho do Grupo Móvel para apurar as denúncias 

de trabalho escravo, solicitando providências. Em 2006, a CPT, registrou 

denúncias de desrespeito trabalhista e superexploração: 
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Aos 09 dias de janeiro de 2006, compareceram à Comissão Pastoral 
da Terra de Marabá, os senhores SILVANIO CORREA PINTO, 
brasileiro, casado, trabalhador, operador de máquina RG: 2449332 
SSP/PA, residente à Rua do Cedro, nº 235, Bairro Novo Horizonte, 
Sapucaia-PA, e SÉRGIO REIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
almoxarife, RG: 3295795 SSP/PA, e prestaram as seguintes 
declarações; Que o primeiro declarante trabalha na FAZENDA 
MARAJAÍ, de propriedade de NILTON CUNHA LEMOS, residente na 
cidade São Paulo, cujo gerente é o senhor GETÚLIO LIMA, desde 
18/05/2005; Que o segundo declarante trabalha na mesma fazenda 
desde 11/07/2005 no trabalho de almoxarifado; Que ambos tinham 
carteira assinada e foram demitidos no último mês de dezembro/05; 
Que o segundo declarante já cumpriu o aviso prévio, mas o 
fazendeiro ainda não pagou sua rescisão de contrato; Que o primeiro 
declarante ainda está cumprindo aviso; a Jornada de trabalho do 
primeiro declarante não é fixa, mas normalmente inicia-se por volta 
4:00 da manhã, indo muitas vezes ata à 20:00; Que o segundo 
declarante iniciava o trabalhão à 6:00 da manhã, encerrando às 
17:00. Que à noite ficavam até cerca das 22:00h, somente podendo ir 
dormir depois que todos se recolhessem. Somente os vaqueiros 
recebem horas extras; Que os declarantes estão fazendo a presente 
denúncia porque na fazenda ainda existem 35(trinta e cinco) 
trabalhadores, os que tem carteira assinada, recebem o salário 
normalmente, só que todos são muito mal tratados pelo gerente, que 
não dar qualquer assistência quando adoecem, e se precisam sair da 
fazenda só saem nos carros de linha. Mesmo que o carro da fazenda 
esteja indo para a cidade não os leva; Que é muito difícil se encontrar 
na fazenda pessoas que trabalhem há muito tempo devido à grande 
rotatividade de pessoas no local. (Centro de Documentações Dom 
Tomás Balduíno, (2014) 

No ano de 2010, Cerca de 250 famílias sem-terra, ligadas ao movimento 

Terra e Paz, acamparam ao lado da Fazenda Marajaí, em Canaã dos Carajás, 

reivindicando que a área fosse desapropriada para fins de reforma agrária. 

Denominaram o acampamento de Luís Inácio Lula da Silva. 

No mesmo período, denunciaram que o proprietário da Fazenda o Sr. 

Nilton Cunha Lemos estava colocando suas vacas nas roças dos trabalhadores 

e destruindo toda a plantação. Eram 20 linhas de arroz, milho, feijão e 

hortaliças, que serviriam de alimento às famílias e estavam servindo de 

alimento para as vacas do proprietário.  

Segundo o líder na área, João Correia Lima da Associação Terra e Paz, 

eles soltavam as vacas à noite recolhiam de manhã para ordenha. Além disso, 

as famílias reclamavam a falta de acesso ao crédito para trabalhar na terra. 

Eles conseguiram com muito esforço plantar milho, arroz, mandioca, feijão e 

fava, mas a promessa do INCRA era implantar na área um programa que 
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permitisse a produção de mel, peixe e legumes. Os acampados continuam 

aguardando as promessas que nunca acontecem. 

Em 2012 a área foi embargada como parte de um acordo firmado com a 

justiça que determinou que o fazendeiro não ocupasse os limites dela onde 

estão os acampados, até que a questão fosse resolvida. A faixa de terra onde 

está o acampamento foi considerada pela justiça como área pública. 

No ano de 2014, Antônio Reis da Silva declarou que estaria exercendo o 

cargo de liderança do Acampamento Irmã Dorothy o qual possuía cerca de 

cento e dez famílias cadastradas e atualmente com quarenta e duas famílias 

ocupando lote de terra de cinco alqueires, localizado na área de terra que está 

em litígio na justiça entre o proprietário da fazenda, chamado Newton Cunha 

Lemos e o Incra.   

Relatou que a cerca de dois anos ocorreu um foco de incêndio as 

proximidades do Acampamento Luís Inácio Lula da Silva, que após o incêndio, 

o senhor João Correa Lima, conhecido como sergipano, teria informado que a 

área atingida pelo fogo poderia ser ocupada por algumas famílias do 

Acampamento Luís Inácio.  Informou que cerca de quarenta e duas famílias de 

trabalhadores rurais pertencentes ao acampamento coordenado pelos Senhor 

Sergipano passaram a ocupar o lote de terra e passado algum tempo, o senhor 

Sergipano teria realizado uma reunião no Acampamento Luís Inácio Lula da 

Silva, onde teria afirmado que as quarenta e duas famílias, pertencente a este 

acampamento, que havia ocupado a área atingida pelo fogo, não faziam parte 

do mesmo e que a partir de então seriam tratadas como invasores. As famílias 

instaladas na área que havia sido atingida pelo fogo, coordenadas pelo 

declarante, resolveram fundar uma nova associação, denominada Associação 

dos Trabalhadores Sem Terra do Estado do Pará, ASTEPA, dando início 

posteriormente a criação do Acampamento Irmã Dorothy.  Os integrantes do 

Acampamento Irmã Dorothy estão ocupando uma área de terra localizada fora 

dos limites determinado pela Vara Agrária que é de cinco alqueires. Antônio 

Reis teve conhecimento de que o proprietário da fazenda, senhor Newton 

Cunha Lemos, teria procurado pelo representante do STR, para pedir que 

entrasse em contato com os representantes do movimento dos sem terras, dos 
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acampamentos instalados na área da fazenda, pedindo-os desocupassem a 

área do retiro e retornassem para o acampamento de forma a não atrapalhar 

as negociações com o INCRA.  

Foto 69-  Placa do acampamento Dorothy Stang 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 
 

Foto 70 - Acampamento Luís Inácio Lula da Silva 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 
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Foto 71 - Moradias em Acampamento Luís Inácio Lula da Silva 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 
 
 

Foto 72 Acampamento Dorothy Stang 

 
Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 
 



369 

 

 
Foto 73- Acampadas de Acampamento Dorothy Stang 

 
Autora Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 

 

 

8.3 Sujeitos Sociais e as Ameaças de Morte e Tentativas de Assassinato 

 

A violência no campo, também tem predileção por determinados 

sujeitos, normalmente são aqueles que estão a frente dos movimentos e se 

expoem ao confronto. Conhecer os sujeitos que sofrem os variados tipos de 

violência é importante porque auxilia a identificar os protagonistas na luta pela 

terra e pelo território. Desta forma, apresentamos o gráfico 48, que identifica os 

sujeitos sociais em ameaças e tentativas de assassinatos no campo, na região 

do Bico do Papagaio. 

Dentre os sujeitos presentes na região, como já referido anteriormente, 

estão os indígenas, quilombolas e as diversas frações da classe dos 

camponeses. Na região, os camponeses que estão mais presentes e 

envolvidos em violências são os sem-terra, posseiros, pequenos proprietários e 

aqueles ligados ao movimento sindical. Além desses sujeitos sociais, sofrem 

ameaças de morte, aqueles sujeitos sociais identificados como outros. Eles são 
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agentes de pastorais, advogados, políticos, técnicos de instituições que atuam 

junto aos camponeses. 

Gráfico 48 - Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 

 

Passemos a leitura do gráfico, observando que até os anos de 1998, a 

maior presença de sujeitos ameaçados de morte eram camponeses posseiros 

e no ano de 1994, destacaram camponeses proprietários. Os camponeses 

ligados ao movimento sindical possuíam alguma presença. No entanto, o 

período em que houve uma maior manifestação desses sujeitos em 

ocorrências de ameaças de morte foi a partir de 1998. 

Os camponeses sem-terra, no ano de 1996 e 1998, estavam envolvidos 

em grande número de ameaças e tentativas de assassinatos. As ocorrências 

envolvendo os mesmos reduziram-se nos anos entre governo FHC e Luís 

Inácio e voltaram a aumentar no ano de 2007. Foram decrescentes em alguns 

anos entre esse período à 2014. No entanto, de um modo geral aumentaram 

relativamente. 

Nos dados estatísticos das décadas de 80 e 90 não foi localizado 

ocorrências de amenas a indígenas nesse período. Mas, nos documentos dos 

arquivos da CPT e no trabalho de campo identificamos que o período foi 

bastante violento para os indígenas como demonstramos anteriormente. Porém 
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no gráfico observa-se que essas ocorrências passaram a ser destacados a 

partir do ano de 2005, nos anos de governo do PT.  

Pelo o que verificamos no gráfico, os sujeitos sociais chamados de 

outros são aqueles que apresentam maior número de registros. 

Numericamente falando foram 601 ao todo, em segundo lugar estão os 

camponeses ligados aos sindicatos de trabalhadores, foram 338 ameaçados 

e/ou envolvidos em tentativas de assassinatos, posseiros 249, trabalhadores 

rurais 198, pequenos proprietários 81, indígenas 12 e quilombolas nenhuma 

ocorrência registrada. 

No período de governo de Sarney foi um camponês sem-terra, 30 

camponeses posseiros, 7 camponeses proprietários,31 camponeses ligados 

aos sindicatos e 54 outros. Vejamos os casos distribuídos nos municípios da 

região do Bico do Papagaio, no mapa 48, a seguir: 

Os municípios que apresentaram ameaças e tentativas de assassinato 

foram: São João do Araguaia e Xinguara, posseiros, Conceição do Araguaia 

Camponeses sem terra e em Xinguara, camponeses ligados ao sindicato. 
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MAPA 63 

 
 



373 

 

No período de Governo de Collor/Itamar, foram ameaçados ou sofreram 

tentativas de assassinatos, 2 camponeses sem terra, 117 camponeses 

posseiros, 43 camponeses proprietários, 49 camponeses dos sindicatos e 77 

outros. No mapa, 49 temos a distribuição dessas ocorrências. 

Imperatriz, Marabá, Santana do Araguaia, Sant Maria das Barreiras, 

Conceição do Araguaia e Xinguara apresentaram volume de ameaças e 

tentativas de assassinatos a posseiros. Redenção e Xinguara destacaram os 

camponeses do movimento sindical. Em Rio Maria, estavam os outros sujeitos 

sociais, assim como, em Novo Repartimento, e, em Pau D’arco foram os 

camponeses sem terra. 

No período FHC, tivemos 51 camponeses sem terra, 67 camponeses 

posseiros, 22 camponeses proprietários, 66 camponeses ligados a sindicatos 

e, 127 outros sujeitos sociais sofrendo ameaças e tentativas de assassinatos.  

No mapa 50, podemos observar os municípios de origem de ocorrências 

desses conflitos: 

Nesse período foram feitas ameaças e tentativas de assassinatos a 

camponeses sem terra em Marabá, Pau D’arco, Açailândia, Eldorado dos 

Carajás e Parauapebas. Ocorreram também ocorrências a posseiros em 

Marabá, Brejo Grande do Araguaia e Conceição do Araguaia e outros sujeitos 

sociais em Sapucaia e Redenção. 
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MAPA 64 
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MAPA 65 
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No período PT, observemos o gráfico 49, a seguir: 

 

Gráfico 49 - Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 

 

Nesse período, pode-se observar uma elevação no número de 

camponeses sem terra ameaçados, foram 144 e uma redução de ameaças a 

camponeses posseiros 35. Isto se deveu à integração dos posseiros ao 

movimento de sem terras na região.  

Os camponeses ligados a sindicatos continuaram com uma forte 

presença nas ocorrências, foram 192, os camponeses proprietários 9, os 

indígenas aumentaram ficando com 12 ocorrências e outros continuaram 

elevando-se, foram 43 registros de ocorrências. 

Vejamos no mapa 51, os municípios com ocorrências desses conflitos. 

Nesse período, ameaças a posseiros em São Miguel do Tocantins, 

Campos Lindos, Itupiranga e Palestina do Pará, sem terras em Xinguara, 

Floresta do Araguaia, Araguatins, Açailândia, Rondon do Pará e Anapú. 

Camponeses proprietários Anapú, Pacajá, Buriticupu, indígenas em Amarante 

do Maranhão e outros em São Félix do Araguaia, Novo Repartimento e 

Redenção. 
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MAPA 66 
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MAPA 67 
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8.4 Sujeitos Sociais e os Assassinatos no Campo 

Embora vários conflitos apresentados nesta tese tenham sofrido 

decréscimo no período de governo de Dilma, as ameaças de morte 

continuaram se elevando nesse últimos quatro anos. Vejamos no mapa 52 

anterior. 

Observa-se que no período Dilma, a maioria de ameaças e tentativas 

ocorreram com camponeses sem terra. Ameaças a outros sujeitos sociais 

ocorreram em Santana do Araguaia e Bom Jesus das Selvas, camponeses 

proprietários que sofreram ameaças ou tentativas de assassinato em São 

Geraldo do Pará e indígenas em Montes Altos. 

Como demonstramos, nos capítulos anteriores, a maior parte dos 

conflitos por terra na região, resultam em assassinatos, obviamente as 

lideranças são os maiores alvos. No entanto existem conflitos que repercutem 

em verdadeiras chacinas como já citamos inclusive. Compreender a origem 

das vítimas dos assassinatos no campo, contribuem para compreensão da 

espacialização da violência e dos sujeitos que sofrem essa violência. Mas, 

sobretudo, contribuem para identificarmos a estrutura na qual a violência é 

cometida. No gráfico 50, a seguir demonstramos os sujeitos sociais que 

sofreram assassinatos nos últimos 30 anos em disputas de terra na região 

estudada. 

Gráfico 50- Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 
Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia 
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Observa-se que o período em que ocorreu mais assassinatos no campo, 

foi o ano de 1994, a maioria posseiros. Em 1996, outra vez um grande número 

de posseiros e também de sem-terra. No ano de 1998 também registrou-se um 

número bastante elevado de assassinato de sem terras. Também na década 

de 80 ocorreram registros de assassinatos de camponeses registrados em 

sindicatos. E, novamente a partir de 2005, com ocorrências nos próximo anos 

até 2014. Os camponeses proprietários tiveram maior número de ocorrências a 

partir de 2003. 

O número de assassinatos por sujeitos sociais, apresentaram-se da 

seguinte forma: 80 camponeses sem terra, 149 camponeses posseiros, 19 

camponeses proprietários, 18 camponeses ligados a sindicatos, 46 outros e 4 

indígenas. 

No período Sarney foram registrados 4 assassinatos de indígenas, 1 de 

sem-terra, 87 de posseiros, 4 de camponeses de sindicatos, 9 de outros. 

Vejamos no mapa, 53 os municípios de ocorrências dos assassinatos: 

Xinguara, Rio Maria e Conceição do Araguaia, foram os municípios de 

maior ocorrência de assassinatos de posseiro, Tocantinópolis de indígenas, 

Marabá e Imperatriz de outros sujeitos sociais e Floresta do Araguaia e 

Paragominas, camponeses sindicalizados. 

No Período Collor/Itamar, registrou-se 1 assassinato de sem-terra, 42 

assassinatos de posseiros, 3 assassinatos de camponeses proprietários 5 de 

sindicalizados e 3 de outros sujeitos sociais. O mapa 54, a seguir, mostra os 

municípios de ocorrência desses assassinatos. Observa-se nele que Marabá, 

São Félix do Xingu, Xinguara, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, 

Rondon do Pará e vários municípios do Tocantins os assassinatos foram de 

posseiros. Em Araguaína assassinatos de camponeses dos sindicatos, o que 

ocorreu também em Eldorado dos Carajás, Curionópolis e Paragominas. 

No período FHC, foi o período em que o maior número de camponeses 

assassinatos foram sem terras, 39, foram 18 posseiros, 3 camponeses 

sindicalizados e 9 outros sujeitos. O mapa 55 mostra os municípios de 

ocorrências desses assassinatos: 
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MAPA 68 
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MAPA 69 
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MAPA 70 
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Observa-se no mapa 55 que este é o período histórico em que o maior 

número de sem-terra foram assassinados. Marabá teve maior número de 

ocorrências, a seguir vieram Bom Jesus do Tocantins, Itupiranga, Arapoema, 

Açailândia, João Lisboa e Imperatriz. 

No período de governo do PT, os números de assassinatos foram 

bastante parecidos com o governo anterior, 39 sem-terra, um camponês 

posseiro, 16 camponeses proprietários, 6 sindicalizados e 25 outros sujeitos 

sociais. O gráfico 51, nos mostra que nos anos iniciais, os assassinatos de 

outros sujeitos são maiores. Esses números decrescem ao longo dos primeiros 

10 anos e depois, um pico em 2010, voltando em 2014 a serem os mais 

recorrentes. O maior número de assassinatos de sem-terra foi em 2009 e os 

camponeses proprietários também se elevam durante o período. Os 

camponeses posseiros que tiveram o número de assassinatos reduzidos no 

período FHC, no ano de 2014 retornam aos números de vítimas desse tipo de 

violência, assim como indígenas que apareceram em registros em 2008, 2009 

e 2014. No mapa, 56 é possível observar os municípios de ocorrência: 

 

Gráfico 51 - Brasil: Região do Bico do Papagaio 

 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (2003-2014) Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 
Org: Chaves, R. Patrícia 
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MAPA 71 
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Observamos que os assassinatos de indígenas ocorreram no município 

de Amarante no Maranhão, conflitos apresentado nesta tese. Também 

observa-se que os assassinatos de camponeses proprietários se espraiaram 

pelos municípios de Pacajá, Cumarú do Norte, Marabá, Pacajá. Também 

ocorrências de assassinatos de camponeses dos sindicatos em Pacajá, 

Sapucaia, São João do Araguaia e assassinatos de sem-terra em Santana do 

Araguaia, Pacajá e quilombola em Canaã dos Carajás. 

No mapa, 57, vejamos os municípios de ocorrências de assassinatos no 

governo Dilma: 

Assassinatos de posseiros em Santana do Araguaia, Indígenas, 

sindicalizados e sem-terra em Itupiranga. E em Bom Jesus do Tocantins, 

Pacajá, Eldorado dos Carajás, sindicalizados e em Palmeirante, camponeses 

proprietários. 

No período de Governo de Dilma, assassinatos de lideranças de 

movimentos socioterritoriais foram bastante expressivos. Dentre esses 

assassinatos. Destacou-se em 2011, o assassinato do casal José Cláudio e 

Maria do Espírito Santo do assentamento agroextrativista Praia Alta Piranheira 

no município de Breu Branco que possui 500 famílias. A origem do 

assentamento é de um complexo de fazendas do município  

Desde o ano de 2001 o casal por conta da luta contra retirada de 

madeira era ameaçado de morte. Ao completar dez anos de ameaças o 

assassinato foi efetuado.   

Em 2001, um fazendeiro do município de Jacundá, conhecido como 

Tico, procurou o dirigente sindical José Cláudio Ribeiro da Silva e ofereceu-lhe 

R$ 10 mil para que ele retirasse os trabalhadores das terras e desistisse da 

incorporação dos imóveis do Projeto Extrativista Praia Alta Piranheira, em Nova 

Ipixuna. Duas pessoas suspeitas, trafegando em uma caminhonete, foram até à 

casa de José Cláudio. Em seguida, elas o abordaram em um posto de gasolina 

e dizem que se não retirar os trabalhadores das terras, iria ter muito prejuízo. 

No mesmo ano, três pistoleiros armados atearam fogo em 11 casas dos 

trabalhadores do Projeto Extrativista Praia Alta Piranheira, em Nova Ipixuna, 

queimando todos os pertences das famílias, expulsando-as de suas terras e 

ameaçando-as de morte caso voltassem.
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MAPA 72 
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Ainda em 2001, os pistoleiros voltaram ao assentamento, ameaçando os 

trabalhadores. Queimaram outra casa e deixaram um recado para o dirigente 

sindical, José Cláudio Ribeiro da Silva: “Se o Incra pagasse ao fazendeiro, ele 

poderia acender uma vela de agradecimento, mas se o Incra não pagasse, a 

mulher de José Cláudio é que deveria acender uma vela por ele.” 

A sindicalista e agricultora Maria do Espírito Santo da Silva, presidente 

da Associação doa Pequenos e Médios Produtores Rurais do Projeto 

Agroextrativista Praia Alta Piranheira, em Nova Ipixuna, foi presa acusada de 

liderar cerca 100 pessoas. Toda operação da polícia foram ilegais, começando 

pelo fato da polícia ter chegado na fazenda no carro do fazendeiro, o advogado 

Hildenor Barros. Eles queriam que a sindicalista delatasse os nomes dos 

ocupantes da área e ela recusou-se a dizer, por isso foi presa, mas acabou 

liberada na Delegacia. Maria argumentou que os colonos estavam há cinco 

anos na fazenda e até o momento o Incra não havia tomado providências. 

Em 2003, o ex-presidente da Associação dos Colonos do Projeto de 

Assentamento Agroextrativista Praia Alta Piranheira, em Nova Ipixuna, sudeste 

do Pará, Jose Claudio Ribeiro da Silva, e sua esposa, também ex-presidente 

da mesma associação Maria do Espírito Santo, denunciaram que estariam 

sendo ameaçados de morte por madeireiros que insistem em retirar 

principalmente, a castanheira do Para ilegalmente.  

Dia 27/05/05 o Ibama realizou operação no assentamento resultou na 

apreensão de toras de castanheiras, fechamento de algumas madeireiras, 

destruição de alguns fornos de carvão. A operação, ainda de acordo do com o 

sindicalista, causou revolta no setor. Na última sexta-feira (4) duas pessoas 

chegaram a casa de Jose Cláudio e perguntaram por ele. No assentamento 

Praia Alta Piranheira é comum a presença de caminhões madeireiros, bem 

como carvoarias clandestinas. 

Os líderes extrativistas José Claudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito 

Santo enviaram documento ao Ministério Público Federal de Marabá, 

denunciando o envolvimento de três madeireiras da região de Nova Ipixuna, no 

Pará, em crimes ambientais: as empresas Tedesco Madeiras, Madeireira Bom 

Furtado e Madeireira Eunápolis. 
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O procurador Tiago Modesto Rabelo pediu informações ao Ibama sobre 

os danos provocados por estas madeireiras na área de preservação do 

assentamento, quanto à produção de carvão na região para abastecer 

empresas do polo siderúrgico de Marabá. José Cláudio Ribeiro da Silva, 

conhecido como Zé Castanha e sua esposa Maria do Espírito Santo da Silva 

foram assassinados a tiros disparados por pistoleiros (homens encapuzados 

em uma moto), mediante emboscada, na estrada vicinal que leva ao Projeto de 

Assentamento Agroextrativista (Paex) Praia alta Piranheira, na comunidade de 

Maçaranduba, a 45 km do município de Nova Ipixuna.  

Em um vídeo gravado recentemente, o líder camponês falava sobre as 

ameaças que recebia: “A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico 

Mendes, querem fazer comigo. A mesma coisa que fizeram com a irmã 

Dorothy, querem fazer comigo. Eu posso estar hoje aqui conversando com 

vocês, daqui a um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci. Me 

perguntam: tem medo? Tenho. Mas o meu medo não me empata. Enquanto eu 

tiver força para andar, estarei denunciando aqueles que prejudicam a floresta”, 

alertava Zé Castanha.  Clara Santos, sobrinha dos extrativistas assassinados, 

afirmou que o casal já vinha relatando ameaças e, inclusive, sofreu um 

atentado há cerca de um mês e meio. Segundo ela, tiros foram disparados no 

quintal da casa deles. "A família estava muito preocupada. Meu tio tinha pedido 

proteção à polícia e ao Estado. Reclamava muito da falta de apoio", revelou a 

jovem. 

A Polícia Civil do Pará ainda não tem pistas dos assassinos e dos 

mandantes do crime. Zé Castanha teve uma de suas orelhas arrancada, 

podendo ter sido levada como prova do “serviço executado”, conforme 

informações da Comissão Pastoral da Terra (CPT). O delegado afirmou ainda 

que com certeza foi um crime por encomenda, a mando de alguém, pois as 

características são típicas de pistolagem. José Cláudio e Maria do Espírito 

Santo também eram integrantes do Conselho Nacional de Populações 

Extrativistas (CNS), ONG fundada por Chico Mendes, e lutavam pela 

preservação das florestas na Amazônia. Os camponeses viviam e produziam 
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de forma sustentável em um lote de aproximadamente 20 hectares, dos quais 

80% eram de floresta preservada. 

Em 03/04/2013 durante o julgamento desse duplo homicídio veio à tona 

a informação de que os peritos encontraram uma toca de mergulho na cena do 

crime, depois constatado que os fios de cabelo encontrados na toca são de um 

dos executores. 

Anualmente, familiares e movimentos sociais da região se unem numa 

grande romaria até o local do assassinato e a residência onde viva o casal. No 

lote, assistem filmes, rezam, fazem uma assembleia e discussões políticas 

sobre como salvar o projeto agroextrativista do assentamento, e preservar a 

floresta da inteira destruição, como era a luta de Zé Cláudio e Maria. Sempre, 

no final, fazem uma visita à Majestade, como Zé Cláudio chamava a mais 

antiga castanheira de seu lote. Enquanto os pistoleiros foram presos e 

condenados em um julgamento em 2013, o acusado de ser o mandante, o 

fazendeiro José Rodrigues Moreira, foi inicialmente absolvido. Depois, o 

julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Pará, e agora ele está 

foragido, vivendo, segundo testemunhas, justamente dentro do assentamento.  

A CPT, denunciou em Carta Capital, que a polícia do Pará não realizou, 

ainda, nenhuma tentativa de prender o mandante dos assassinatos desde que 

o mandado foi expedido pelo tribunal, mesmo ele morando dentro do 

assentamento. 

A irmã de Maria, Laisa Santos Sampaio, que vive dentro do 

assentamento, sofre ameaças de familiares de Rodrigues e está inscrita no 

Programa de Proteção a defensores de Direitos Humanos da Secretaria de 

Direitos Humanos do governo federal. Outros assentados passaram, nos 

últimos meses, a também sofrerem ameaças de familiares de Rodrigues, que 

teriam formado uma quadrilha para grilar terras e expulsar os agricultores-

extrativistas.  

Estivemos com Laisa e a mesma sofre de problemas mentais tendo que 

fazer tratamentos ininterruptamente, sempre contribuiu nas questões políticas e 

atualmente, segundo ela, os tratamentos de saúde a afastaram um pouco das 
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discussões que participava. A seguir foto, 73, placa erguida no local do 

assassinato do Casal, dentro da reserva extrativista. 

Foto 74 - Placa em homenagem a Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo, no 
local de seus assassinatos. 

A

Autora: Chaves, P. Rocha (15-09-2014) 
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9.0 Considerações Finais 

 

No ano de 2009, quando defendi minha dissertação de mestrado sobre os 

impactos ocasionados pela Usina Hidrelétrica de Estreito em alguns municípios 

da região do Bico do Papagaio, verifiquei que este empreendimento somava-se 

a muitos outros investimentos, políticas públicas e incentivos da expansão da 

economia capitalista que por ali se instalaram. 

Ao estudar o processo de implantação da hidrelétrica, necessitei compreender 

de forma mais profunda os demais processos que haviam anteriormente 

atingido as “populações ribeirinhas”.  

As maioria das bibliografias teóricas exprimiam uma certa ansiedade, uma 

espera constante da chegada do desenvolvimento por parte de quem as 

escrevia. Então tive contato com leituras que ovacionavam as grandes obras 

que por ali se instalavam. Sobre como o desenvolvimento chegaria “montado 

nas rodas do progresso” através da construção da rodovia Transbrasiliana e da 

BR- 153. Sobre o quanto a hidrovia Araguaia-Tocantins traria benefícios para 

as cidades ribeirinhas, também esquecidas após a construção dessas rodovias. 

E a Ferrovia Norte-Sul, que somando-se aos demais empreendimentos 

significava geração de emprego e renda para as economias locais. Afinal para 

alguns desses escritores a economia do gado era fundamental, porém 

precisávamos nos inserir em todas as dinâmicas possíveis de progresso. 

Então, primeiro o progresso chegou na pata do gado, com a ocupação da 

atividades pecuárias entre século XVIII e XIX. A contrapartida foi o processo de 

desterritorialização das sociedades indígenas, dos povos Timbira que 

ocuparam a região. Foram séculos de lutas desses povos, alguns não 

resistiram ao extermínio, outros continuaram lutando e aqueles que o 

“recuperaram” conseguiram as custas de processos violentos de 

enfrentamento. 

A retomada dos territórios indígena é por sua vez, lenta e gradativamente 

reestabelecida em territórios descontínuos. Como vimos nesta tese, por 

exemplo, o caso do povo Gavião cujo território é localizado no município de 

Amarante do Maranhão, reivindicam a ampliação da TI, cuja a área e os 
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recursos tornaram-se insuficientes para dar conta das necessidades daquele 

povo, e, outros povos que habitam a terra juntamente com eles.  

Segundo a prefeita Lúcia, “não se justifica um município possuir 76% de sua 

área transformada em terra indígena. Isto é insustentável economicamente”. 

No entanto, o problema de invasores madeireiros e outros exploradores que 

entram nos territórios indígenas da região e agridem as populações, não é 

resolvido, 45% da terra indígena Araribóia sofre incêndio criminoso por parte 

dos madeireiros nesse final de 2015. 

Na realidade a questão do território indígena do povo Gavião é mais uma 

dentre as várias situações de conflitos com os indígenas da região. A própria 

existência desses povos tem sido submetida ao longo de sua história, 

primeiramente a pata do gado, depois a roda do progresso, parafraseando 

Carvalho (1979), em seguida, outras pavimentações, trilhos, produção de 

energia, produção de monoculturas e o confronto direto dentro e fora de 

territórios já demarcados com uma também variedade de invasores, muitos 

deles, grileiros e latifundiários. Lutas jurídicas, opressões psicológicas, 

confrontos físicos, perdas de familiares. 

Uma das grandes impossibilidades destacadas pela prefeita de Amarante por 

ocasião da discussão da ampliação da reserva é o fato de que dentro da área 

pretendida pelos indígenas existem cinco assentamentos do Banco da Terra, 

seis assentamentos do Incra e várias famílias de camponeses proprietários que 

sobrevivem da agricultura e pecuária. “Uma ampliação dessa seria um caos 

para o município”. 

O conflito socioterritorial entre camponeses e indígenas na região, também é 

histórico e na maior parte das vezes é organizado pelas políticas públicas de 

Estado. É de hábito do INCRA, organizar assentamentos e legalizar pequenas 

propriedades dentro dos territórios originários, como vimos no caso dos 

indígenas em São Félix do Araguaia. Assim evita-se fazer reforma agrária nas 

áreas de grandes latifúndios e coloca-se em choque direto populações cujo 

objetivo das classes que controlam o poder, é dominá-las ou submetê-las ao 

extermínio. Ou seja, não se deve tocar na estrutura fundiária. 

Para o Estado, não se pode abrir mão do desenvolvimento que essas 

economias trouxeram e trazem a região e para que isto aconteça não importa 
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quantos indígenas, camponeses ou quilombolas ficaram desalojados. As 

políticas públicas no Brasil, até então, foram construídas para manter a 

permanência da concentração de terras, esta tese deixa claro que na região do 

Bico do Papagaio elas estabeleceram-se fortemente, foram conduzidas com 

pulso de ferro, com garantia jurídica, com intervenção das forças armadas ou 

policial. Violência legalizada pelo Estado e quando efetuada por pistoleiros 

enviados pelos grileiros, concedida através da impunidade dos crimes 

cometidos, garantido pelo judiciário. 

A estrutura fundiária concentrada é sem dúvida o que move a violência na 

região. Quando observamos o mapa de ocorrências total de conflitos 

percebemos que os conflitos elevaram-se especialmente nos últimos governos. 

E comparado o período de governo de Luís Inácio e de FHC que foram 

governos que duraram oito anos, o governo Luís Inácio foi o mais conflituoso. 

O mapa de conflitos por terra dos trinta anos mostra também maior 

concentração de conflitos no período desse governo e se observarmos o do 

período Dilma, são poucos os municípios que registraram ocorrências no 

período anterior (2003-2010) que não estão nos registros (2011-2014). As 

ocupações foram mais efetivadas no governo FHC.  

A que se destacar que nesses governos houve por motivos diferentes, um 

recuo dos movimentos sociais, principalmente nas ações de 

socioespacialização, acampamentos e ocupações. Centrais na compreensão 

da luta pela terra. No período FHC, o recuo se deu por conta da repressão ás 

famílias que vinham buscando principalmente, o Movimento Sem-Terra para 

ingressarem na luta pela terra. No governo Lula, a iniciativa de recuar da luta 

pela terra se deu por conta dos pactos políticos que os movimentos 

construíram com o governo. Não foi por conta de repressão, foi opção.  

A violência direta, assassinatos, ameaças de morte e tentativas de assassinato 

do início da década de 80 até os anos de FHC, tinham como alvo principal os 

grupos de posseiros e depois de sem-terra por conta das manifestações 

coletivas e recorrentes acampamentos e ocupações, ou seja, a possibilidade 

de destruir o movimento socioespacial podia constituir-se em um impeditivo do 

próximo passo dos movimentos camponeses, a ação total de territorializar-se, a 

conquista da terra.  
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Então se construiu uma dinâmica de violentos extermínios a grupos. Os 

massacres de Corumbiara e Eldorado dos Carajás são exemplos disso. A ação 

coletiva dentro do MST, foi construída sob o comando de lideranças e 

dependendo a orientação dessas lideranças, os grupos podiam possuir 

orientação mais combativa ou não.  

A ação de ocupar ou acampar estão sob essas orientação. "A luta camponesa 

pela terra se construiu sob uma tríade que ainda não foi bem entendida pelo 

movimentos organizados. De um lado a ocupação como instrumento de 

negação da concentração da propriedade privada da terra e negação de seu 

acesso aos camponeses. De outro, o acampamento como ação positiva de 

negação da negação, a fixação ainda que temporária dos camponeses na terra 

concentrada negada. E, por último, o assentamento como conquista 

irretorquível daquilo que foi sempre negado, a territorialização camponesa na 

fração capitalista do território capitalista mundializado. É luta de classes, é luta 

camponesa por um pedaço do mundo para fundar o território camponês da 

esperança e da partilha. É por isso que o campesinato nunca cessou sua luta, 

apesar dos movimentos organizados deixarem de ser socioterritoriais, para 

passarem a ser apenas socioespaciais. Porém, permanece a luta da classe 

camponesa, esta sim sempre socioterritorial. É assim que a história segue." 

(OLIVEIRA, 2015, inédito) 

É por isso que com o recuo nas ocupações e acampamentos de reforma 

agrária na região, o alvo da violência tornou-se sobretudo a liderança, seja a 

liderança que denuncia ou a liderança que toma a frente nos confrontos. Um 

exemplo que as ocupações e acampamentos podem resultar em choques com 

o grupo de camponeses é o conflito em Bom Jesus do Tocantins, na Fazenda 

Gaúcha, onde um grupo inteiro de camponeses da Fetagri foi alvejado por dois 

pistoleiros da fazenda, seis foram feridos, dois deles vieram a óbito. É um 

conflito com camponeses ligados ao sindicato. 

A dinâmica da violência depende da dinâmica de enfretamento dos 

camponeses. Desta forma, com o retrocesso das ações organizadas de massa 

nas ocupações e acampamentos, as lideranças se constituíram em maior alvo 

das violência. O caso Irmã Dorothy em Anapú e o caso do casal de 

camponeses de Nova Ipixuna, Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo. 
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Normalmente essas lideranças são ameaçadas durante anos, denunciam e 

manifestam-se sobre o ocorrido e em maior parte das vezes as autoridades 

negligenciam, constroem um ambiente perfeito e seguro para os assassinos de 

lideranças da luta camponesa pela terra. 

Com a perspectiva da construção de maior número de hidrelétricas possível 

para a bacia Araguaia-Tocantins, certamente esse é um conflito que não tende 

a cessar ou diminuir, ainda estamos vivenciando resultados dos impactos de 

Tucuruí, obra da década de 70. E os problemas dos reassentamentos da UHE 

de Estreito, não cessaram. A cidade de Babaçulândia que localiza-se a 

margem do reservatório foi 70% impactada. Construíram um bairro para a 

população que foi removida da margem do rio. Todos os anos no período de 

chuva o bairro é alagado, as casas alagadas, tem sérios problemas nas 

estruturas e nos reassentamentos a água é inconsumível. O bairro de 

Palmatuba, uma vila de camponesas artesãs, quebradeiras de coco babaçu, 

vazanteiras e pescadoras, foi completamente atingido, algumas optaram por 

serem relocadas para os bairros no centro da cidade e outras receberam 

indenizações e mudaram-se para outros locais. A atividade de coleta do coco e 

artesanato se extinguiu juntamente com o babaçu que ficou imerso no 

reservatório. 

As regionais da CPT e os agentes de pastoral continuam atuando combativos 

ao crime e violência contra os camponeses, suas propriedades e posses. A 

atuação, denúncias e combate jurídico ao trabalho escravo é hoje uma 

prioridade. Os números de ocorrência demonstram que a elevação do registro 

do trabalho escravo pode ser também por conta de atenção profunda que a 

CPT, tem realizado para com esse conflito.  

As MPS 458/422 e o Programa Terra Legal criados para legalizar os latifúndios 

grilados em terras públicas, também podem ter influenciado para o aumento do 

trabalho escravo. Com o processo de desterritorialização de posseiros na 

região por conta dessas medidas há sempre a possibilidade de ingressarem 

nos trabalhos nas fazendas, pois ficam submetidos a peonagem. Também o 

recuo da luta pela terra por parte dos movimentos sociais pode contribuir para 

este quadro. 
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Os sindicatos de trabalhadores rurais mostrou que tem exercido uma forte 

atuação na região, embora o MST, tenha maior força política em aglutinar 

maior número de famílias nos acampamentos e ocupações.  

No acampamento do MST, Frei Henry, na Fazenda Marambaia as 200 famílias 

instaladas, vivem entre a violência dos pistoleiros e a sobrevivência baseada 

no plantio de suas roças e extrativismo da castanha.  São plantações de feijão, 

de milho e mandioca, canteiros de hortaliças, cebola, tomate, vários tipos de 

alface, pimenta, também melancia, laranja, mamão. A destinação é o sustento 

das famílias e a feira e os restaurantes de Marabá. É de certa forma tradução 

perfeita da existência do camponês nesse país. 

Então durante esses quatro anos e meio de pesquisa, dois sentimentos foram 

comuns, tristeza e alegria comungaram-se constantemente. Era alegria de 

chegar às CPTs e encontrar os agentes de pastoral que me auxiliavam me 

apresentavam os conflitos e me ajudavam com a tese. Em Goiânia no Centro 

de Documentações Dom Tomás Balduíno, disponibilizaram-me vários 

documentos, muitos, enorme quantia, tive que selecionar. Senti-me feliz por me 

deparar com aquela quantidade de informação. No entanto, no processo de 

seleção, o contato com a violência vivida pelos camponeses anos anteriores 

entristecia-me. As bibliografias escritas sobre a região, sobre os anos de 

nenhuma infraestrutura e a busca da esperança, comum aqueles que veem 

sentido na reforma agrária.  

Regina Sader enxergou a possibilidade de transformação da realidade 

camponesa na década de 80 a partir da organização das roças coletivas dos 

posseiros. Depois foi o surgimento do MST, que encheu de esperança os que 

estavam no enfrentamento contra latifúndio. Quando tabulei os dados dos 

últimos anos entristeci-me, porque percebi que o movimento socioterritorial da 

atualidade, onde muitos sustentavam, a esperança de transformação, incluo-

me entre eles, recuara na luta pela terra.  

No entanto, alguns fatos foram em comum a pesquisa de Regina Sader. 

Lembro-me da autora narrando sobre seu retorno no último ano de pesquisa. 

Mencionou sobre uma menina que juntava-se a ela quando a pesquisadora 

visitava uma certa vila de camponeses, no último ano a menina já adolescente 
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havia transformando-se em uma prostituta naquele vilarejo, tal era a pobreza 

que se encontrava. 

Em minha estadia no Pré-Assentamento Dalcídio Jurandir, que fica próximo a 

Xinguara deparei-me com esta mesma situação, uma menina de 13 anos de 

idade que me acompanhava dentro da acampamento, levou-me a escola, 

colocou-me em contato com lideranças. Fui informada que a menina 

costumava passar os dias em uma barraca que fica em frente o pré-

assentamento, onde caminhoneiros estacionam para dormir e para 

alimentarem-se. Esta menina, cuja mãe tem mais dez filhos leva a mesma vida 

que a menina da pesquisa de Sader. 

Então, várias situações mudaram em trinta anos, os vilarejos transformaram-se 

em cidades. Aumentou o investimento econômico e exploração de empresas 

na região. Rodovias foram construídas, mas esta rodovia BR 155 que liga 

Eldorado dos Carajás a Xinguara, onde localiza-se o Dalcídio Jurandir continua 

intrafegável, no percurso encontramos motoqueiros que provavelmente são 

camponeses que vivem nos assentamentos ou trabalhadores das fazendas. Ou 

caminhoneiros que transportam madeira, gado e qualquer coisa desse tipo. A 

pobreza continua presente para algumas frações sociais. Se os sujeitos sociais 

que lutam pela terra e pelo território estão cada vez mais diversos, os seus 

antagonistas também se diversificaram. Diversificaram-se nos tipos de 

exploração, nas coalizões, alianças e pactos, inclusive nos pactos de 

violências. 

E não é de se surpreender que as mulheres venham constituindo-se cada vez 

mais como líderes nos sindicatos, nas associações, nas aldeias indígenas. O 

empoderamento das mulheres também está ligado a violência que atinge seus 

maridos e entes queridos. Assim é a vida de Maria Regina Gonçalves Chaves, 

presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Marabá, Laísa Sampaio, 

irmã de Maria do Espírito Santo, assassinada em Nova Ipixuna, Graciete Souza 

Machado, cujo pai foi assassinado em Breu Branco e a mesma vive com bala 

alojada próxima a coluna e Maria Joel que assumiu o Sindicato de 

Trabalhadores de Rondon do Pará desde que o marido foi assassinado dentro 

de casa por conta de ser líder desse mesmo sindicato.  
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Há algum tempo mulheres vem liderando os movimentos de luta na região, 

contra hidrelétricas, contra a exploração nas reservas extrativistas e mulheres 

indígenas tomam a frente da causa indígena em todos os cantos do país. 

Sempre foram vítimas da violência e portanto, assumiram a frente da luta 

contra ela. Apesar desse declínio dos números da luta pela terra nos últimos 

quatro anos, a violência do latifúndio permanece e como afirmou Oliveira, 

(2001) “se da violência nasce a morte, nasce também a vida”.  

A utopia continua. 
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