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RESUMO

LACERDA, Renata Barbosa. Fazer movimentos: mobilidade, família e Estado no Sudoeste
Paraense. 2015. 242 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Antropologia) - Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

O objetivo do presente trabalho é analisar a configuração social no município de Novo
Progresso (Sudoeste do Pará) a partir de uma situação de protesto, com foco nos residentes do
assentamento Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa e nos produtores
rurais da Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim. A principal questão que move a pesquisa é
como se dá o processo de fazer um movimento, nesse caso, uma manifestação que reuniu
agentes heterogêneos. Essa heterogeneidade não se dá somente entre, mas internamente às
categorias sociais acionadas pelos seus representantes e pela imprensa que divulgou a ação de
protesto, a qual consistiu na interdição da rodovia BR-163 por oito dias consecutivos. Através
de dados históricos e das narrativas e histórias de vida dos agentes sociais estudados, busca-se
entender as condições sociais para a sua situação atual, bem como os sentidos conferidos aos
movimentos já feitos, tanto em termos das outras brigas anteriores, quanto das alternâncias
entre atividades e da mobilidade. Constata-se que os assentados e produtores rurais ao lidar
com as oportunidades e constrangimentos do presente acionam diferentes formas de ajuda e
de apoio, bem como as experiências adquiridas nos movimentos. Com base nesse conjunto de
elementos, se procura demonstrar a maneira pela qual esses agentes se relacionam e agem
perante as políticas públicas de ordenamento fundiário, de gestão ambiental e de infraestrutura
implantadas na “região”. Observa-se que a atuação do Estado se deu ao longo do tempo
através de uma multiplicidade de agências e âmbitos, os quais por vezes se contrapõem entre
si. Com isso, abriu espaços para mecanismos variados de pressão e negociação política pelos
agentes locais, em especial por meio de seus líderes sindicais e de associações, os quais se
apresentam como seus representantes nas brigas referentes à redelimitação da Flona do
Jamanxim e do PDS Terra Nossa.

Palavras-chave: Mobilidade. Estado. Família.
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ABSTRACT

LACERDA, Renata Barbosa. To make movements: mobility, family and State in the
Southwest of Pará. 2015. 242 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Antropologia) Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2015.

The aim of this essay is to analyze the social configuration in the municipality of
Novo Progresso (Southwest of Pará, Brazil) on the basis of a protest, with emphasis on the
residents of the rural settlement Sustainable Development Project (SDP) Terra Nossa and on
the “rural producers” of the National Forest of Jamanxim. The main issue that propels this
research is how the process of “making a movement”, in this case, a demonstration which
gathered heterogenous social agents, comes about. This heterogeneity takes place not only
between, but inside the social categories as they are presented by their representatives and by
the press that reported the protest action, which consisted in blocking the BR-163 highway for
eight consecutive days. Through historical data and the narratives and life stories of the social
agents in question, it intends to comprehend the social conditions of their present situation
and the meanings given to the “movements” that have already been “made”, either in terms of
the previous “fights”, or in terms of their ever-changing activities and their mobility. Is was
possible to verify that, when dealing with opportunities and constraints in the present, both
“settlers” and “rural pruducers” mobilize different forms of “help” and “support”, as well as
experiences acquired in their “movements”. Based on this set of elements, it seeks to indicate
the way by which these agents relate to each other and act in the face of public policies
implemented in the “region” regarding land ordering, environmental management and
infrastructure. It could be observed that the State acted over time by means of a multiplicity of
agencies and authorities that at times contradict one another. Thus, this has opened up
loopholes that are seized by local agents who, in turn, bring into play a variety of political
pressure and negotation mechanisms, specially their trade unions’ and associations’ leaders,
who present themselves as their representatives in the “fights” concerning the demarcation of
the National Forest of Jamanxim and of the rural settlement Terra Nossa.

Keywords: Mobility. State. Family.
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INTRODUÇÃO
O objetivo do presente estudo é a análise da configuração de relações sociais
estabelecidas por agentes envolvidos na interdição da rodovia BR-163 em Novo Progresso
(Sudoeste do Pará), ocorrida em outubro de 2013, com foco nos residentes do assentamento
Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa e nos produtores rurais da
Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim1.
Novo Progresso é cortado longitudinalmente pela rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém),
inaugurada em 1976 e correntemente caracterizada como um importante corredor de
exportação de grãos. Em 2007, a pavimentação do trecho paraense da BR-163, uma
reivindicação de décadas dos habitantes locais, começou a se transformar em realidade com o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que estimulou empresas como as tradings
Bunge e Cargill a construírem terminais portuários e armazéns em Miritituba, onde se situa o
Porto de Itaituba, no município vizinho a Novo Progresso. A obra de pavimentação tem por
finalidade o escoamento da safra de grãos do Centro Norte e Noroeste mato-grossense a
menores custos pela hidrovia Tapajós-Amazonas até Santarém (PA) ou Santana (AM), ao
invés dos portos de Santos (SP) e de Paranaguá (PR).
Ao lado disso, a ‘região’ onde Novo Progresso está inserido passou a ser mais
conhecida na última década pelos elevados índices de desmatamento, assim como pelos casos
de grilagem de terra e pelos conflitos sociais, o que constituiu a principal justificativa para a
elaboração do plano de ordenamento territorial e de fiscalização ambiental denominado Plano
BR-163 Sustentável (2003), que abrange o que se chamou de área de influência dessa rodovia
nos estados do Mato Grosso, Amazonas e Pará. Em decorrência das ações estratégicas do
referido plano encabeçado pelo governo federal – com a participação dos governos estaduais,
prefeituras, sindicatos e organizações da sociedade civil – diversas medidas foram
implantadas no município onde se deu a presente pesquisa, dentre elas a criação da Flona do

1

O itálico é empregado ao longo do texto para os termos e expressões “nativos”, de modo a destacar a
importância de seu sentido para a linha de argumentação desenvolvida ou para mostrar as formas pelas quais os
agentes se autoclassificam ou se classificam entre si. Já as aspas duplas (“xxx”) são utilizadas nas falas dos
informantes, nas citações bibliográficas e da imprensa e quando se problematiza termos e expressões (como
“nativos”). Quando as fontes consultadas classificam agentes sociais como fazendeiros, assentados etc. não se
usa aspas nem itálico de modo a não poluir o texto. Grafou-se com aspas simples (‘xxx’), por sua vez, os termos
considerados a partir de sua definição oficial ou jurídica. Por exemplo, quando se fala em ‘região’, faz-se
referência às delimitações impostas pelo Estado, ao passo em que quando é grafada como região, se alude às
concepções de espaço dos interlocutores.
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Jamanxim (2006) e de assentamentos da modalidade Projeto de Desenvolvimento Sustentável
(PDS), como o PDS Terra Nossa (2006). Conforme o discurso expresso em relatórios oficiais,
buscou-se fortalecer a presença do Estado e criar novas formas de interlocução com os
agentes sociais que vivem na ‘região’, destacando-se a realização de audiências públicas e a
introdução do que se convencionou chamar de desenvolvimento sustentável e do combate ao
desmatamento.
No momento anterior à visita à ‘região’, tinha-se dados sobre o papel do Estado na
condução do ordenamento territorial regional, assim como na continuidade da expansão de
atividades já existentes – principalmente a pecuária e a exploração florestal, mas também a
minerária – e no crescimento da produção de grãos. Os trabalhos de Araújo (2007), Castro
(2012), Castro, Monteiro e Castro (2005), Fearnside (2005), Fearnside e Laurance (2012),
Oliveira (2005) e Torres (2005) apontam, em conjunto, a relação desses elementos com a
manutenção de práticas ilegais de apropriação privada de terras públicas e de desmatamento
no eixo paraense da BR-163. Esses autores evidenciam a distância entre as leis e as práticas
dos agentes locais – ou até mesmo a falta de leis e limites à exploração –, bem como puseram
em xeque a capacidade estatal no controle da ‘região’ e na resolução dos conflitos ambientais
e sociais por meio das tentativas de regulamentação ambiental vigentes, especialmente frente
às variadas expectativas em torno da pavimentação da BR-163, que até o momento não foi
completamente concluída.
Os principais obstáculos referentes à atuação estatal elencados por esses trabalhos são:
a desarticulação entre âmbitos e agências estatais; a permanência do modelo centralizador do
Estado mesmo com as recentes investidas na gestão participativa das políticas; a falta de
regularização fundiária (inclusive dos assentamentos criados) como impedimento para a
garantia de direitos e punição das ilegalidades; a ausência do Estado na punição das
irregularidades e na fiscalização in loco, ao passo em que sua presença se daria no
favorecimento aos “setores dominantes” em geral vinculados à ilegalidade; a articulação entre
autoridades locais (prefeitos, policiais) e políticos estaduais e federais na impunidade dos
“grandes”.
Castro (2012), por sua vez, insere a obra de pavimentação como parte do “modelo de
modernização com base em megaprojetos de investimentos” não só estatais, mas também do
setor privado nacional e internacional (idem, p.46). Esse modelo de desenvolvimento,
segundo a autora, é expresso tanto nos Planos de Aceleração do Crescimento (PAC) quanto
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nos projetos da Integração da Infraestrutura da América do Sul (IIRSA) e levaria ao aumento
das tensões e conflitos ao invés de contribuir para a redução das desigualdades sociais.
De acordo com uma parte desses trabalhos, em especial aqueles desenvolvidos durante
a formação do Plano BR-163 Sustentável, os meios para reduzir o processo de “devastação”
ambiental e os conflitos seriam: a democratização do processo decisório, que abrange a ampla
discussão prévia dos impactos dos projetos de infraestrutura; a criação de áreas protegidas
como as Florestas Nacionais; e a regularização fundiária. É importante mencionar, no entanto,
que uma vertente da literatura referente à Amazônia levanta importantes questionamentos às
medidas de regularização fundiária implantadas pelo INCRA e, mais recentemente, pelo
programa Terra Legal (TORRES, 2005, 2012; ALMEIDA, 2012; entre outros), uma vez que
acarretou a apropriação privada de terras públicas e beneficia médios e grandes proprietários
em detrimento dos pequenos.
Outro ponto frequentemente levantado (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005;
OLIVEIRA, 2005; TORRES, 2005, 2012; entre outros) é a violência resultante do processo
histórico de ocupação das terras devolutas na ‘região’. Os assassinatos de lideranças locais
são bastante citados para ilustrar a violência perpetrada por fazendeiros, como o caso de
Brasília, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo dos Sonhos (distrito
de Altamira próximo a Novo Progresso), morto em 2002, e da missionária Dorothy Stang em
Anapu (PA), em 2005.
Já as ações de protesto no município estudado, dentre as quais as mais mencionadas
por essas fontes são os bloqueios de rodovia, são geralmente atribuídas aos chamados “setores
econômicos dominantes”, com destaque para os madeireiros e fazendeiros, ao passo em que
se confere menor poder de organização política aos assentados e indígenas. Ou ainda se indica
haver “manipulação” dos “pequenos” pelos “grandes” na mobilização para essas
manifestações públicas cujo principal interlocutor em vista é o Estado, por meio de
representantes de autarquias como o IBAMA, o ICMBio e o INCRA.
Em suma, esses dados formam um amplo quadro dos processos sociais em curso na
‘região’. Ainda que se leve em consideração sua importância na compreensão dessa área mais
ampla, a presente pesquisa tem como um de seus propósitos direcionar o olhar para o modo
pelo qual se constitui a relação entre o Estado e os agentes locais em meio à implantação das
políticas abordadas através de suas especificidades locais.
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O artigo de Correa, Castro e Nascimento (2013) mostra um passo significativo neste
sentido, ao incluir de forma mais tangível na discussão a dimensão das dinâmicas sociais
locais na análise da elevação dos índices de desmatamento verificado nos últimos anos nas
Florestas Nacionais do Pará com base no caso da Flona do Jamanxim. As autoras situam os
fazendeiros (que por vezes são também comerciantes) no centro de um campo de conflitos em
Novo Progresso, o qual envolveria assentados, garimpeiros, madeireiros, indígenas, a
prefeitura, o IBAMA e o ICMBio, além do Ministério Público Federal na mediação dos
antagonismos existentes.
Porém, a ênfase recorrente no aumento do desmatamento e dos conflitos sociais pela
literatura raramente é acompanhada das formulações “nativas” acerca desses processos e de
seu agenciamento nos mesmos. Nesse sentido, a participação no projeto de pesquisa
“Sociedade e Economia do Agronegócio: um estudo exploratório”2 foi fundamental por ter
fornecido elementos, especialmente a partir dos trabalhos etnográficos realizados no eixo da
BR-163 em Mato Grosso, para pensar a relação entre Estado e a configuração social local.
Um dos pontos apontados por Heredia, Palmeira e Leite (2010) é a incorporação, em
diferentes graus, no passado e no presente, de um conjunto de esferas e instrumentos das
políticas públicas no cálculo estratégico dos agentes sociais em jogo. No caso da presente
pesquisa, buscou-se mais especificamente pensar como as políticas tanto ambientais e de
ordenamento territorial quanto de infraestrutura são percebidas e avaliadas pelos agentes
sociais locais.
Entende-se assim que a atuação governamental é parte relevante da análise por
oferecer subsídios e aliviar constrangimentos na expansão de determinadas atividades, além
de influenciar a formação das configurações sociais regionais (HEREDIA; PALMEIRA;
LEITE, 2010; PALMEIRA; HEREDIA, 2009). Contudo, como mostra esse projeto de
pesquisa, compreender as implicações do Estado na configuração social implica não só a
investigação das políticas mencionadas, mas também o estudo das lógicas internas dos
agentes, observando-se, por exemplo, as estratégias empregadas para o estabelecimento de
membros familiares em Novo Progresso. Adicionalmente a isso, ao identificar as posições e
2

O projeto de pesquisa interdisciplinar Sociedade e Economia do Agronegócio é coordenado pelos professores
Beatriz Heredia (PPGSA/IFCS/UFRJ), Leonilde Medeiros (CPDA/UFRRJ), Moacir Palmeira
(PPGAS/MN/UFRJ) e Sérgio Pereira Leite (CPDA/UFRRJ). O intuito central do mesmo é “conhecer a(s)
sociedade(s) do ‘agronegócio’” (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 2010), identificando as condições sociais que
possibilitaram a sua configuração atual, bem como as suas especificidades locais. A pesquisa de campo se deu no
Norte mato-grossense (eixo da BR-163), no Triângulo Mineiro e no Oeste baiano.
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oposições existentes que conformam dada configuração social, busca-se verificar como elas
se consolidaram em relação às políticas públicas, mesmo que essas sejam percebidas
diferentemente segundo os agentes.
Essas questões teórico-metodológicas do projeto Sociedade e Economia do
Agronegócio, assim como os fatores apontados pela literatura que trata da ‘região’, nortearam
os dois trabalhos de campo realizados em Novo Progresso, o primeiro entre os dias 07 e 20 de
fevereiro de 2013, e o segundo entre os dias 17 de outubro e 05 de novembro do mesmo ano.
O primeiro campo3 se tratou de um estudo exploratório na cidade de Novo Progresso, sem
conhecimento prévio daqueles que viriam a ser entrevistados. Seus objetivos principais eram
o mapeamento das relações sociais locais e as avaliações sobre as políticas públicas efetivadas
ou em vias de implantação a partir das histórias de vida e dos relatos sobre a história de Novo
Progresso, que foi apresentada aos entrevistados como o objeto do estudo.
O segundo trabalho de campo, por outro lado, foi realizado pensando-se em questões
desenvolvidas a partir do exame de qualificação, momento em que se definiu a abordagem da
situação de evento como um método privilegiado para atingir os objetivos de pesquisa, uma
vez que o evento pode revelar relações sociais preexistentes que, em outro momento, seriam
obscurecidas ao pesquisador (BOURDIEU, 2004b; HEREDIA, 1983, 1989). Com isso em
mente, optou-se por analisar a configuração social em torno da interdição da BR-163,
manifestação realizada na primeira semana de outubro de 2013 nas imediações da cidade de
Novo Progresso e divulgada pela imprensa eletrônica semanas antes da realização do segundo
campo.
Cabe mencionar que nesse segundo momento de pesquisa, a interdição da BR-163 foi
apresentada como o objeto de estudo. No entanto, para determinados entrevistados, como os
garimpeiros, madeireiros e produtores rurais, foi enfatizado que se pesquisava os problemas

3

A expansão recente da produção de soja em Novo Progresso foi objeto de estudo no início da pesquisa de
mestrado e orientou em parte o primeiro trabalho de campo, inclusive devido aos apontamentos de seus possíveis
impactos e de sua importância nos deslocamentos para o município na primeira metade da década de 2000 pela
literatura regional (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005; FEARNSIDE, 2005; entre outros). Assim, a
escolha do Pará e, depois, de Novo Progresso como local de pesquisa se deu pela confrontação dos dados que
apontavam um rápido crescimento da produção da soja, com determinadas políticas governamentais que foram
implantadas no mesmo período na região (2003/2004). Porém, após o primeiro trabalho de campo, a produção de
soja perdeu a centralidade como foco de investigação, visto que não se tornou fundamental para os próprios
produtores rurais entrevistados naquele momento, os quais ainda entendem ser a pecuária, a extração madeireira
e minerária as “vocações da economia local”.
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relacionados à Flona do Jamanxim, enquanto para os assentados eram focadas as dificuldades
enfrentadas no assentamento Terra Nossa.
Contudo, dados do primeiro trabalho de campo não permitiam a compreensão dessa
manifestação a partir das informações divulgadas pela imprensa, o que gerou um problema a
ser pesquisado. Os meios de comunicação extra locais consultados previamente elencaram
como participantes da manifestação: madeireiros, comerciantes, garimpeiros e assentados do
Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa, mencionando também a atuação
dos presidentes do Sindicato dos Garimpeiros de Novo Progresso (SIGANP) e do Sindicato
dos Produtores Rurais (SINPRUNP). Nos meios de comunicação locais, foram citados ainda
os produtores rurais/pecuaristas da Flona do Jamanxim, o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR/NP) e a Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso
(ACINP). Uma das reivindicações apontadas dizia respeito, por vezes, a um “impasse entre
assentados e posseiros”. A imprensa local sugeriu ainda que o prefeito Osvaldo Romanholi
estaria apoiando a manifestação.
Em primeiro lugar, não parecia inteligível a união das reivindicações de Ivone,
presidente do STTR/NP que se coloca como representante dos assentados, com as de
Agamenon, presidente do SINPRUNP, uma vez que no primeiro campo ela havia criticado
tanto o Agamenon quanto o prefeito, os quais teriam sido contra a sua proposta de criação de
uma comissão acerca da Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim. A sindicalista havia
afirmado ainda que o principal conflito existente no município se dá entre grandes e pequenos
‘posseiros’/‘proprietários’ e que “os grandes falam que apoiam os pequenos, mas são como
massa de manobra, pauta dos pequenos nem aparece”. Também abordou que o programa
Terra Legal só daria título aos grandes e que o IBAMA age contra assentados, chegando a
afirmar que “hoje é o governo federal que persegue trabalhadores rurais”. Portanto, o que teria
levado que, numa conjuntura específica, Ivone integrasse um movimento encabeçado, entre
outros, por Agamenon, sindicalista dos grandes ‘proprietários’, de acordo com ela?
Em segundo lugar, parecia inusitada a participação dos assentados do PDS Terra
Nossa, que não ocupam a área da referida Flona e, ao menos à primeira vista, nem são
afetados diretamente pela mesma. Ao lado disso, os assentados no município têm ou já
tiveram relações tensas com produtores rurais e madeireiros de acordo com a literatura.
Ademais, parecia necessário averiguar qual é o “impasse entre assentados e posseiros”, quem
os estava representando na manifestação e qual(is) era(m) a(s) sua(s) reivindicação(ões).
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Em terceiro lugar, quanto aos garimpeiros, não parecia haver nenhuma contradição em
sua relação com os comerciantes, produtores rurais, madeireiros e assentados. Contudo, não
havia dados sobre as particularidades das possíveis relações entre esses agentes. O principal
problema apontado pelo presidente do SIGANP no primeiro campo era a legalização dos
garimpos para que não fossem fechados pelo governo. Já a questão da guarita do ICMBio na
entrada da Flona do Jamanxim, que mobilizou os garimpeiros na manifestação de outubro
segundo ele, ainda não estava colocada em fevereiro, pois foi implantada somente em abril de
2013. Portanto, seria necessário entender o que buscavam nessa conjuntura específica, quais
garimpeiros eram afetados pela guarita, quais as suas relações com os demais participantes da
interdição e os interesses que possuem na Flona do Jamanxim.
Em quarto lugar, a proeminência dada aos comerciantes em muitas notícias acerca da
manifestação não era compatível com a indicação, desde o início da manifestação, de que “o
comércio funciona normalmente na cidade e não aderiram integralmente ao movimento”,
conforme um jornal local. O que significaria a adesão não ser integral? Que tipo de
divergências haveria entre comerciantes? E qual o caráter de sua participação nessa
manifestação?
Em quinto lugar, a Flona do Jamanxim é a Unidade de Conservação (UC) que
apresentou maior desmatamento total desde sua criação em 2006 no Pará, o que é causado,
segundo Correa, Castro e Nascimento (2013) por madeireiros e grandes fazendeiros que
continuam realizando a atividade extrativa dentro de seu perímetro. Isto, por sua vez, parecia
constituir um fator para que não participassem de uma manifestação que chamasse atenção
para sua atividade na Flona. Além disso, Ivone (presidente do STTR/NP) havia denunciado
anteriormente que os madeireiros são os maiores desmatadores em Novo Progresso e, ainda
assim, conseguiriam título pelo Terra Legal.
Finalmente, outro ponto que precisava ser investigado é a reduzida menção aos
produtores rurais da Flona do Jamanxim, os quais possuem interesse direto na redefinição da
Flona tendo em vista a “liberação” da produção agropecuária e a titulação de suas posses. Por
que a grande parte dos meios de comunicação citava somente a sua entidade representativa, o
Sindicato dos Produtores Rurais?
Dessa forma, pretendia-se investigar no segundo campo o que teria unido esses
diferentes agentes elencados pela imprensa nessa ação específica, com pautas não
necessariamente convergentes, assim como se buscou entender a participação de cada um na
mesma e como esta foi divulgada pelos meios de comunicação. Para isso, a pesquisa baseou-
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se nas abordagens de Heredia (1983) sobre versões de uma situação conjuntural como
expressões das posições sociais e de Champagne (1984) sobre a produção do evento político
por meio da relação entre a imprensa e o que chama de campos sociais. A discussão desse
sociólogo acerca da unidade como produto de ações políticas e da dispersão de uma categoria
social, tanto em termos de composição interna quanto de modos de ação e de protesto,
orientou a análise da interdição da BR-163.
Assim, uma das principais questões que permeia a presente dissertação é como se dá a
mobilização e a construção de categorias que reúnem agentes heterogêneos e que podem ter
divergências ou conflitos internos. Tendo em vista a compreensão desse processo de fazer
movimento, tem-se como referência trabalhos etnográficos que evidenciam a diversidade de
situações encontradas entre os agentes pesquisados, seja em termos das condições sociais e
institucionais das mobilizações, das formas de participação nas lutas e dos laços de
solidariedade preexistentes daqueles que se mobilizam e lutam (COMERFORD, 1999;
ESTERCI, 2008), seja no que tange às ocupações, aos arranjos familiares e/ou às estratégias
de mobilidade espacial e de acesso à terra (VELHO, 1981; FELIX, 2008; DESCONSI, 2009;
PRESTES, 2009; GASPAR, 2013; GUEDES, 2011; NOVAES, 2011; SOUZA Jr., 2011;
RUMSTAIN, 2012) 4.
A partir desse segundo conjunto de pesquisas de caráter etnográfico realizadas no
Brasil, pretende-se discutir determinados aspectos de vertentes teóricas que tratam da família,
do parentesco e da mobilidade. Assim, se os trabalhos que se utilizam da concepção do ciclo
de vida dos grupos domésticos baseada em Fortes (1971) mostraram-se em um primeiro
momento profícuas na identificação de determinados padrões nos deslocamentos espaciais
narrados e na manutenção do contato entre parentes, por outro lado impuseram limites à
análise de determinados arranjos sociais observados, dos momentos e avaliações referentes
aos movimentos (em termos dos deslocamentos espaciais e alternâncias de atividades)
empreendidos e das articulações entre espaços considerados da família. Frente a isso,
procurou-se pensar a construção do parentesco com base nas análises de Leonardo (1987),
4

Cabe ressaltar que o uso da palavra movimento e da ideia de fazer movimento nesse trabalho não se refere ao
que se costuma chamar de movimentos sociais, mas sim ao termo nativo que poderia ser traduzido como a
mobilização efetuada para a realização da interdição da BR-163 em 2013, mas que também é empregado em
histórias de vida para se falar das mudanças de atividades e lugares. Assim, o título “fazer movimentos” busca
sintetizar as questões principais da dissertação, pois diz respeito tanto a uma forma recorrente dos entrevistados
se referirem à realização da manifestação, quanto a aspectos das histórias de vida dos assentados e produtores: a
alternância de atividades ao longo da vida e os deslocamentos espaciais (chamados de andanças pelos
assentados).
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Marcelin (1996) e Gessat-Anstett (2001), bem como se atentou para a inconstância das
relações sociais e os sentidos múltiplos dos deslocamentos (FELIX, 2008; GUEDES, 2011;
entre outros).
Já com relação ao tema da mobilização política, a leitura de Esterci (2008) forneceu
recursos para pensar o que está em jogo em sucessivas situações de enfrentamento e a
complexidade de oposições sociais existentes. Se a partir da etnografia do conflito a
antropóloga observou que a luta pela terra determinou alinhamentos políticos, alianças e
oposições entre posseiros, peões e uma empresa, no caso aqui estudado o mercado de terras
apareceu como central nas brigas referentes à demarcação do PDS Terra Nossa e da Flona do
Jamanxim que culminaram na interdição da BR-163. No entanto, as oposições não se
resumem a binarismos como bem observou a autora e isso foi levado em consideração ao se
constatar que nem todos os assentados e produtores rurais compartilham a mesma
perspectiva quanto ao significado e encaminhamento das brigas.
Ao lado disso, o trabalho de Comerford (1999) se tornou valioso para o presente
estudo por demonstrar a importância de se inserir na investigação das formas de ação e de
representação não apenas eventos considerados “não-cotidianos”, tais como as ações
coletivas, mas também os “cotidianos”. Esses foram fundamentais para se refletir acerca das
relações sociais internas a cada categoria e entre aqueles que se dizem representantes e os seus
representados, as quais se expressam nas formas de ajuda, de apoio e nos rumores que dizem
respeito a valores nos universos sociais estudados. Sua análise da construção das categorias e
da legitimidade das lideranças sindicais e de associações através de seus contatos com a
“base” e o Estado se mostrou pertinente para elucidar algumas relações, mecanismos de
contestação e significados em jogo nas brigas.
As relações com o Estado, por seu turno, se deram ao longo do tempo de variadas
formas por meio de uma diversidade de agências, algumas das quais se constituíram nos
principais interlocutores procurados em brigas como a interdição da BR-163. Para entender
sua presença e sua atuação nos conflitos sociais existentes, tornaram-se cruciais os trabalhos
de Palmeira (1989, 1994) e Araújo (2007) por terem notabilizado as disputas e pressões que
ocorrem dentro do próprio aparato estatal. Com base nisso, pretende-se indicar a
complexidade de determinados aspectos da relação entre o Estado e a configuração social
local, especialmente a partir do momento em que se criam as modalidades de participação
propostas pelo Plano BR-163 Sustentável, as quais abrem novas possibilidades de ação para
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as entidades representativas locais, que passam a fazer parte do processo de elaboração e de
implantação das políticas públicas.
Em termos dos instrumentos de pesquisa, foram realizadas entrevistas gravadas –
algumas das quais são transcritas parcialmente no decorrer do texto – ou anotadas em
cadernos avulsos, dependendo da situação de pesquisa. A isso se somou o material obtido
através da observação direta e das conversas informais, registrado no caderno de campo. Em
seu conjunto, esses materiais foram fundamentais no momento de reprodução das narrativas
no presente texto, uma vez que permitiram recuperar o contexto de sua enunciação, além de
elucidarem o cotidiano dos agentes pesquisados. As entrevistas foram feitas segundo roteiros,
cujos conteúdos variaram segundo o informante, mas seu foco foram as narrativas acerca da
história local e da interdição da BR-163, além das histórias de vida.
As histórias de vida são um instrumento importante por considerarem não apenas os
movimentos geográfico, social e econômico de uma pessoa no decorrer de sua vida, mas
também, pelo fato de serem relatadas, apresentam um entendimento particular dos valores e
normas sociais associados às relações familiares, bem como se relacionam à vida de outras
pessoas. Ademais, as histórias de vida mostram como as concepções de parentesco mudam
frente a determinadas circunstâncias vivenciadas pelos narradores e possibilitam a observação
dos constrangimentos e oportunidades que se apresentam às famílias, de forma imprevisível,
pelas estruturas sociais, econômicas, políticas e legais (OLWIG, 2007).
Agregam-se a isso os dados geográficos e estatísticos examinados para compreender a
‘região’ e a área de estudo no que tange às suas representações por órgãos estatais, à
distribuição espacial, à produção e circulação dos produtos e à estrutura fundiária. Ademais,
foram consultados dados acerca da história local a partir de fontes secundárias e de livros
escritos por moradores de Novo Progresso (CORUJA, 2004; ORAVEC, 2008; SCHNEIDER;
FORTES, 2011). As informações divulgadas pela imprensa local e extra local, pelos relatórios
e notas oficiais e por organizações não governamentais foram empregadas para complementar
as descrições do espaço, do processo histórico e das manifestações levadas ao cabo na área.
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A INSERÇÃO NO CAMPO
Em ambos os trabalhos de campo, me apresentei como pesquisadora da UFRJ e recebi
indicações recorrentes para entrevistar conhecidos, amigos, colegas de trabalho e/ou parentes,
o que se tornou um primeiro passo para entender a rede de relações sociais existentes5.
A inserção no primeiro campo se deu através dos primeiros contatos estabelecidos na
cidade, especialmente por um casal de professores vindos do Sul e hospedados no mesmo
hotel e uma funcionária da prefeitura. Interessada sobre o tema de pesquisa, ou seja, a
“sociedade e economia do agronegócio” conforme explicitado na declaração do Programa de
Pós-Graduação, a funcionária ditou uma lista de entidades que, em sua visão, poderiam
contribuir para a elucidação da “economia do agronegócio” no município, dentre as quais
buscou-se estabelecer contato com: o Sindicato da Indústria Madeireira do Sudoeste do Pará
(SIMASPA); o Sindicato dos Produtores Rurais (SINPRUNP); o Sindicato dos Garimpeiros
(SIGANP); as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Agricultura e de Obras; a
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ); e a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL). Já o casal me apresentou a outros professores e aos donos do hotel (um casal
vindo recentemente de Mato Grosso).
Sobressaíam, até então, os nomes de determinadas famílias ou pessoas oriundas do Sul
ou Centro-Oeste consideradas pioneiras, como o ex-prefeito Neri Prazeres, a autora do livro
“A Saga dos Pioneiros no município de Novo Progresso – Pará” e a família Sebaio, cujas
fazendas se situam na área da Flona do Jamanxim6. Para melhor compreender a história do
município por outros agentes que não os ligados diretamente aos “segmentos” sociais e
entidades mencionados, os quais tendiam a se citar entre si, foram entrevistados ainda dois
garimpeiros, lojistas, bibliotecárias, um assentado do Projeto de Assentamento Santa Júlia, a
presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Novo Progresso
(STTR/NP) e o secretário da Cãmara Municipal, que me apresentou a Bruno, um funcionário

5

Faz-se referência aqui à noção de rede de Bott (1971), que se contrapõe ao que chama de “grupo organizado”,
uma vez que as unidades externas à pessoa ou ao grupo que compõem a rede – ou seja, os parentes, vizinhos,
amigos, colegas de trabalho etc. – não formam um todo social com uma fronteira comum, pois não
necessariamente mantêm relações entre si. Além disso, a intensidade das relações, pelas quais se mantêm o
controle social e assistência mútua, varia segundo cada rede considerada.
6

O sobrenome da família Sebaio foi substituído, assim como os nomes de outros entrevistados que não ocupam
ou ocuparam cargos públicos como o ex-prefeito Neri Prazeres e os presidentes dos sindicatos. Os presidentes
das associações do PDS Terra Nossa também tiveram seus nomes substituídos.
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que possui um lote na Flona do Jamanxim. As entrevistas se deram nos escritórios das
respectivas empresas e instituições, bem como em residências e lojas.
Nesse primeiro momento, não havia sido possível entrevistar o presidente do
SINPRUNP, Agamenon Menezes, pois estava ocupado na construção de uma agência de
viagens. O responsável pela obra um dia disse: “se [você] for de ONG ele não recebe
mesmo”. Apesar de não ter tido maiores problemas para realizar entrevistas, o clima na cidade
era de apreensão, uma vez que a emissora de televisão Record havia gravado no mês anterior
uma reportagem em que acusa alguns comerciantes locais de serem “piratas da selva” devido
ao desmatamento e a criação irregular de gado7.
No segundo campo, pude participar da audiência pública (18/10/13) que discutiu a
redefinição da Flona do Jamanxim. Os presidentes do SINPRUNP, do STTR/NP, do
SIGANP, da Associação dos Produtores Rurais da Gleba Imbaúba e Gorotire (Flona do
Jamanxim), da Associação Vale do Garça (Castelo dos Sonhos, PA), Associação Vale do
Quinze (Guarantã do Norte, MT) e uma presidente de associação do PDS Terra Nossa tiveram
tempo de fala na audiência pública, além do prefeito, o vice-prefeito, um vereador, um
advogado, três deputados e o representante da empresa que elaborou o estudo sobre a redução
da referida Unidade de Conservação (UC).
A participação na audiência pública favoreceu o contato com dois ‘posseiros’ da Flona
do Jamanxim, um dos quais é taxista na cidade. Outros dois taxistas foram entrevistados
posteriormente, sendo que um já havia vendido a posse que tinha na UC. Os ‘posseiros’ em
geral demonstraram grande interesse em falar sobre a situação da Flona e eles mesmos
apontavam que isso se devia à possibilidade de que a pesquisadora, vinda de uma grande
cidade como o Rio de Janeiro e ao ver de perto os problemas que enfrentam, poderia divulgar
que não são criminosos como a imprensa costuma sugerir. Porém, não foi possível realizar
entrevistas com outros ‘posseiros’ devido às distâncias e à sua indisponibilidade, além do fato
de muitos não residirem mais em suas posses desde que a Flona foi criada (SILVA, 2011).
Uma vez que se buscava entender a participação dos comerciantes na interdição da
BR-163, foi entrevistado o presidente da Associação Comercial e Industrial de Novo
Progresso (ACINP) e Neri Prazeres, que além de ex-prefeito, se define como empresário e foi
citado recorrentemente nos relatos sobre a manifestação. Os madeireiros e os garimpeiros, por
seu turno, são difíceis de contatar em um período curto de campo, pois suas atividades se dão
7

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UdPtkLyg7x0>. Acesso em 08 de jan 2013.
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em locais dispersos e distantes da cidade. Por isso optou-se pela entrevista a seus
representantes: Aldemir Picinato, presidente do SIMASPA, no escritório de sua serraria; e
João Garimpeiro, presidente do SIGANP que já havia sido contatado no primeiro campo.
A esposa de João e secretária do SIGANP indicou o ex-presidente do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTTRAF), que não havia sido
mencionado até então pelos demais entrevistados, para falar sobre o PDS Terra Nossa. Apesar
dele não se encontrar na sede do SINTTRAF (sua própria casa), visto que estava no
assentamento (onde atualmente é presidente de uma das seis associações existentes), foram
entrevistados sua esposa e seu filho Herlan, que é o atual presidente do sindicato. Esse, por
sua vez, me apresentou a outros dois presidentes de associação do Terra Nossa, os quais são
seus vizinhos na cidade, que me explicaram como chegar no assentamento. No PDS foi
entrevistado um terceiro presidente de associação, mas não consegui encontrar os demais
presidentes – alguns dos quais estariam “se escondendo”, segundo alguns informantes.
Já Ivone (STTR/NP), cujo sindicato representa os assentados do Terra Nossa, se
negou a conceder entrevistas apesar de tê-lo feito no primeiro campo, pois em suas palavras
“já dei muitas entrevistas e não deu em nada”, referindo-se às emissoras de televisão e
pesquisadores em geral. Quando mencionei que o presidente do SINTTRAF havia sido
contatado, pois pensava que atuavam juntos pelos direitos dos assentados, ela desmentiu
haver qualquer vínculo ou simpatia entre os presidentes destes sindicatos.
Dentre os dezenove residentes do PDS Terra Nossa entrevistados, a maior parte foi
entrevistada no próprio assentamento, onde fiquei sete dias. Porém, alguns foram contatados
na caminhonete que me levou para o assentamento, a qual costuma fazer o transporte para a
cidade de Novo Progresso. Além disso, como fiquei hospedada em duas casas – uma no lote,
outra no que chamam de comunidade, área onde se concentram os poucos comércios e
serviços – e na escola do assentamento, pude observar um pouco de seu cotidiano.
Foi motivo de surpresa a forma pela qual fui percebida no assentamento. O presidente
do SINTTRAF havia dito na cidade que eu seria muito bem-vinda, mas ao chegar, as pessoas
que demonstraram maior abertura para as entrevistas me alertaram diversas vezes sobre uma
grande desconfiança dos demais quanto à minha presença. Uma residente que me hospedou,
por exemplo, contou que uma presidente de associação a advertiu na cidade que “uma
pesquisadora desconhecida” iria ficar alguns dias no assentamento e pediu para essa senhora
orientar os demais assentados a não me contarem nada.
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Nesse clima de desconfiança, muitos falavam em tom de piada que na verdade eu seria
da Polícia Federal e que um dia voltaria de farda para prender todo mundo, ou que eu seria do
IBAMA e tinha ido para o PDS Terra Nossa para fiscalizar quem vende madeira, o que os
levou também a me sugerirem “tomar cuidado” com os madeireiros. Ao lado disso, houve a
suspeita de que eu seria uma funcionária da mineradora canadense que realizou pesquisas no
subsolo da área do assentamento. O motivo dessa última suposição, conforme me contaram,
era que alguns funcionários dessa firma teriam visitado o PDS há alguns anos para recolher
assinaturas dos assentados. Segundo alguns deles, “por sorte” na época os presidentes do
SINTTRAF, do STTR, e do SINPRUNP descobriram a tempo o que estava ocorrendo e os
alertaram a não assinarem o documento.
Conforme advertiu um informante, por mais que rissem sobre estas possibilidades, na
realidade essas brincadeiras tinham um fundo de verdade pelos rumores que ele havia ouvido
antes de me conhecer. Ele contou ainda que os residentes do assentamento estavam se
indagando sobre os motivos da pesquisadora ser rodada, ou seja, trabalhar nessa área
sozinha8. Frente às diversas suspeitas, optou-se por não estabelecer contato com os
fazendeiros (‘posseiros’) ou madeireiros que se encontram na área do assentamento e por
fazer anotações em cadernos, tendo sido usado o gravador ocasionalmente.
É interessante notar ainda que, diferentemente do primeiro campo, não houve nenhum
empecilho para entrevistar Agamenon (SINPRUNP) em outubro tendo em vista obter sua
versão sobre a manifestação. Em sua agência de viagens, agora já construída, lhe foi
apresentada a declaração do Programa de Pós-Graduação, onde consta ser uma pesquisa de
antropologia e sociologia. Frente a isso, Agamenon assinalou que foram justamente
antropólogos que fizeram na década de 1990 um laudo para a demarcação da Terra Indígena
Baú, uma invasão a seu ver comparável à criação da Flona do Jamanxim, ao que ele e outros
moradores de Novo Progresso reagiram bloqueando a BR-163 no início dos anos 2000.
Além disso, foram entrevistados funcionários do IBAMA e do ICMBio em Novo
Progresso e do INCRA e do programa Terra Legal em Santarém (PA).

8

Para um trabalho que aborda o termo “rodado” referente a peões designados como “maranhenses”, ver
Rumstain (2011).
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APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS
No primeiro capítulo são apresentadas as características gerais sobre a ‘região’ e a área
de estudo de modo a apresentar os locais relacionados à situação de evento. Assim, aspectos
geográficos, bem como determinadas relações entre diferentes espaços e com outros
municípios são descritos tendo em vista situar a manifestação no capítulo seguinte e os seus
impactos ao paralisar a circulação de pessoas e de mercadorias pela rodovia.
O segundo capítulo discorre sobre os acontecimentos que foram relatados pelos
entrevistados e pelos meios de comunicação, assim como os agentes sociais envolvidos na
manifestação e as suas pautas – dentre elas a redução da área da Floresta Nacional (Flona)
Jamanxim e a desafetação de partes do assentamento PDS Terra Nossa, ambos criados em
2006 sobre ocupações anteriores.
No terceiro capítulo, são tratados primeiramente alguns aspectos da história local de
modo a mostrar os fatores que contribuíram para a situação atual dos agentes ligados direta ou
indiretamente à manifestação, elencando os conjuntos de políticas públicas implementados ao
longo do tempo. Assim, são abordadas desde as políticas de (re)ocupação da Amazônia pelo
governo militar às políticas de ordenamento territorial e de gestão dos recursos naturais pelo
governo Lula, que foram concretizadas na área de estudo por meio do Plano BR-163
Sustentável. Ademais, são relatados alguns conflitos desenvolvidos desde a criação da Flona
do Jamanxim e do PDS Terra Nossa de modo a ilustrar disputas anteriores relativas às pautas
da interdição da BR-163.
Por fim, no quarto e no quinto capítulo são analisadas as relações sociais entre os
agentes apresentados anteriormente, a partir dos dados sobre aqueles que vivem no
assentamento PDS Terra Nossa e aqueles que possuem ou possuíram terra na área onde foi
instituída a Flona do Jamanxim. As histórias de vida são empregadas no quarto capítulo para
observar os constrangimentos e oportunidades que se apresentaram às famílias no
deslocamento para Novo Progresso, no acesso a terra e no desenvolvimento de determinadas
atividades econômicas, bem como para compreender as estratégias empregadas a partir das
experiências acumuladas em face das políticas públicas implantadas.
No último capítulo, tem-se como foco as relações entre esses agentes e suas entidades
de representação, as quais tiveram centralidade na organização da manifestação. Ademais, de
modo a compreender elementos presentes na relação entre assentados e suas associações, são
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abordados os conflitos entre os primeiros e os ‘posseiros’, madeireiros e a mineradora que se
encontram ou já se encontraram na área do assentamento.
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1 O ESPAÇO ATUAL
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Antes de tudo, faz-se necessário esclarecer que o espaço a que se faz referência neste
capítulo não possui um único sentido. Na tentativa de apresentar o espaço onde as relações
sociais que são objeto desse estudo se dão, considera-se como um dado importante o espaço
mais amplo delimitado pelos órgãos oficiais, aqui referido a uma noção de ‘região’, de modo
a se conseguir dialogar com dados históricos e estatísticos. Sob esse prisma, a ‘região’ e suas
unidades cujas características gerais serão descritas a seguir – com foco naquelas que
possuem alguma relevância no entendimento do objeto –, está em conformidade com a sua
representação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual subdividiu o
país em mesorregiões e microrregiões em 1990.
Desse modo, primeiramente leva-se em consideração as mesorregiões paraenses, com
destaque à mesorregião Sudoeste, à microrregião Itaituba e ao município onde está situado o
espaço mais restrito que se denomina aqui de área de estudo, a qual será abordada no segundo
item deste Capítulo. Na realidade, este espaço menos amplo abrange três áreas: a cidade de
Novo Progresso (sede do município), a Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim e o
assentamento Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa. Portanto, foram
empregadas as expressões área e ‘região’ em um sentido semelhante àquele utilizado por
Heredia (1989).
Cabe ressalvar que não se tem a pretensão de delimitar uma ‘região’, dentre outros
motivos porque ao se colocar este problema, “os trabalhos de pesquisa acabam reconhecendo
a delimitação imposta como ponto de partida, mesmo que seja para recusá-la e ir além dela”
(ALMEIDA, 1995, p.36). Ademais, a própria noção de ‘região’ não é unívoca nem para os
próprios organismos estatais – muito menos para os agentes sociais que se encontram no
Sudoeste Paraense – e passou por alterações ao longo do tempo. Como se verá no decorrer da
dissertação outras concepções de ‘região’ – inclusive as noções nativas, grafadas em itálico –
se justapõem à do IBGE.
Assim sendo, ainda que o que se poderia chamar de ponto de partida da dissertação
seja uma noção oficial de ‘região’, o intuito dessa escolha é a aproximação do leitor ao espaço
que, este sim, se considera fundamental para a apreensão da situação atual vivida pelos
agentes dos quais se ocupa esta pesquisa e que se expressou, dentre outras formas, na
interdição da BR-163.
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1.1 A ‘REGIÃO’ E O MUNICÍPIO
1.1.1 Características gerais da mesorregião e do município de Novo Progresso
O município de Novo Progresso9 localiza-se na mesorregião do Sudoeste Paraense
(ver Mapa 1.1 e Mapa 1.2). Esta mesorregião, que possui uma área de 415.788,70 km2 (mais
de um terço da área do Pará) e população estimada em 483.411 habitantes (IBGE, 2010),
abrange quatorze municípios agrupados em duas microrregiões: Altamira e Itaituba – onde se
situa Novo Progresso, além dos municípios Itaituba, Aveiro, Jacareacanga, Rurópolis e
Trairão. O Sudoeste Paraense é cortado longitudinalmente pela rodovia BR-163 (CuiabáSantarém)10 e contém os rios Xingu (que corre principalmente por Altamira) e Tapajós. O
principal afluente do rio Tapajós é o rio Jamanxim, que corre pelo município pesquisado.

Mapa 1.1: Localização da mesorregião Sudoeste Paraense.
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Para_Meso_SudoesteParaense.svg>.

9

Novo Progresso se tornou município em 1991, ao ser desmembrado de Itaituba. Antes da emancipação a sede
atual do município era denominada de Quilômetro 1.085, Armazém ou vila Novo Progresso.
10
A rodovia BR-163 liga Tenente Portela (RS) a Santarém (PA). Tem 3.467km de extensão, sendo que o trecho
Cuiabá-Santarém possui 1.780km. Seu sentido de quilometragem é do sul ao norte (TALASKA; ARANTES;
FARIAS, 2010).
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Mapa 1.2: Localização do município de Novo Progresso.
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Para_Municip_NovoProgresso.svg>.

Juntamente com a mesorregião do Baixo Amazonas, o Sudoeste Paraense concentra a
maior parte das Unidades de Conservação – de uso sustentável ou de proteção integral – e de
Terras Indígenas do estado, o que teria contribuído, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), para a sua maior preservação ambiental em comparação com
as demais mesorregiões paraenses (IBGE, 2013). Ainda assim, Novo Progresso integra a lista
prioritária do Ministério de Meio Ambiente (MMA) para a redução do desmatamento11.
Novo Progresso faz fronteira com o município mato-grossense Guarantã do Norte (ao
sul) e com os municípios paraenses: Itaituba (ao norte e a oeste), Jacareacanga (a oeste) e
Altamira (a leste). O município estudado possui atualmente dois distritos: o distrito-sede de
mesmo nome e a Vila Isol, ambos atravessados pela rodovia BR-163. Sua área é de 38.162,40
km² e a sua população estimada é de 25.124 habitantes, dos quais mais da metade (52,09%)
11

A partir do decreto nº 6.321, de 21 de dezembro de 2007, o MMA passou a realizar listas de municípios no
Bioma Amazônia prioritários no combate ao desmatamento ilegal. Novo Progresso integrou a primeira lista,
identificada pela Portaria MMA nº 28 de 24/01/2008. Em 2009 foram adicionados sete municípios à lista
original, totalizando os 43 municípios que passaram a ser alvo das práticas de combate ao desmatamento pelo
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Segundo o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Novo Progresso registrou redução de 84% no incremento de
desmatamento entre 2009 e 2010 (50,4km² de incremento) em comparação com o período de 2008 a 2009
(316,5km²). De 2011 a 2012 a taxa de desmatamento voltou a aumentar, chegando a 74km² de incremento na
área desmatada. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/>. Acesso em 20 jan. 2014.
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tem lugar de nascimento fora da região Norte, com destaque às regiões Sul (17,45%) e
Centro-Oeste (17%) – mas também Nordeste, local de nascimento de 12,64% dos habitantes
(IGBE, 2010).
De acordo com dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER), a maior parte de seu território é recoberta por Floresta Densa com emergentes,
além da Floresta Aberta mista (com palmeiras) em áreas isoladas. As espécies florestais de
alto valor econômico encontradas no município são: mogno, ipê, freijó, maçaranduba,
tatajuba, cedro, goiabão, entre outras. Pedologicamente, o município é constituído pelo:
latossolo amarelo distrófico e pequenas manchas de latossolo vermelho-amarelo distrófico
(melhores para culturas permanentes ou de ciclos longos); podzólico vermelho-amarelo (mais
comum em áreas de declive); terra roxa estruturada com boa fertilidade; entre outros
(GESTAR BR 163; FVPP; IPAM, 2006).
Sua altitude média corresponde a 240 metros e o relevo varia, alternando-se áreas de
planície, morros e planaltos. Contudo, ao norte da sede municipal o relevo é mais plano, ao
passo que ao sul da sede de Novo Progresso é mais acidentado, devido à Serra do Cachimbo,
localizada na fronteira do Pará com Mato Grosso. Além do rio Jamanxim, que possui um
balneário nas proximidades da sede municipal e se situa a oeste da rodovia BR-163, os
principais rios de Novo Progresso são: o rio Novo e o rio Claro, afluentes do rio Jamanxim; o
rio Curuá a leste, com cabeceira na Serra do Cachimbo; e o rio das Arraias, ao norte.
As características climáticas do município não diferem muito do Sudoeste Paraense. A
temperatura do ar é sempre elevada, com média anual de 25,6ºc e valores médios para a
máxima de 31ºC e para a mínima de 22,5ºC. Quanto à umidade relativa, apresenta valores
acima de 80% em quase todos os meses do ano. A pluviosidade se aproxima dos 2.000mm
anuais, porém é irregular durante o ano (GESTAR BR 163; FVPP; IPAM, 2006). As estações
chuvosas coincidem, em gral, com os meses de dezembro a junho e as menos chuvosas, de
julho a novembro, o que corresponde aproximadamente à diferença estabelecida pelos seus
habitantes entre inverno e verão, respectivamente12.

12

A diferença entre inverno e verão, que coincide com a época de chuva (aproximadamente entre dezembro e
junho) e a época de seca (julho a novembro), foi observada por Velho (1981) na microrregião paraense de
Marabá. Uma análise de como a oposição inverno e verão marca o calendário agrícola da região do Agreste e
Brejo da Paraíba encontra-se em Garcia Jr. (1990). Para este último, porém, os marcos de início e fim do inverno
e do verão não correspondem apenas a variações nas precipitações pluviométricas, uma vez que são objeto de
avaliação social.
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1.1.2 Produção e circulação
Com relação às atividades econômicas, o Sudoeste Paraense apresenta uma área
relativamente grande de exploração mineral – são 199,95 km², o que corresponde a
aproximadamente 0,05% da área total da mesorregião –, concentrada na Bacia Hidrográfica
do Tapajós, a qual possui “a maior reserva aurífera do mundo” de acordo com Monteiro
(2011). Além disso, assim como nas demais mesorregiões paraenses, a atividade pecuária é
predominante quanto à área ocupada – o Sudoeste ocupa a segunda posição no estado em
termos de área ocupada com pastagens (28.393,06 km²), sendo ultrapassado somente pelo
Sudeste Paraense (119.186,58 km² de pastagens)13. Mais da metade (14.967,17 km²) de suas
pastagens é ocupada pela pecuária de animais de grande porte associada a cultivos
temporários diversificados e ao extrativismo vegetal (IBGE, 2013).
Em termos de efetivo de bovinos, a mesorregião Sudeste Paraense, aqui citada para
efeitos de comparação, sempre ocupou a posição de destaque desde que os primeiros dados
acerca das mesorregiões passaram a ser computados pelo IBGE em 1990, com 61,51% do
efetivo bovino do estado (3.802.907 cabeças). Naquele ano, o Nordeste Paraense ficava em
segundo lugar com 10,62% do efetivo paraense, sendo ultrapassado pela mesorregião
Sudoeste em 1995, que apresentou 11,67% (940.008 cabeças) do efetivo paraense – enquanto
o Nordeste participava com 9,90% (797.454 cabeças) do total do Pará. O efetivo bovino do
Sudoeste continuou aumentando sua participação relativa no estado, chegando a 3.499.000 de
cabeças em 2012 (ver Tabela 1.1), que equivale a 18,81% do efetivo estadual.
Por fim, no âmbito da agricultura, o Sudoeste se sobressai, relativamente às demais
mesorregiões paraenses, na produção dos seguintes cultivos permanentes: cacau, banana, café,
caju e palmito. A sua produção de cultivos temporários, que ocupa uma área de 4.133,78 km²,
pode ser distribuída especialmente em três categorias: (a) graníferas e cerealíferas (arroz,
milho e soja14) associadas à pecuária de animais de grande porte (2.227,16 Km²); (b) cultivos
diversificados em unidades de uso simples (788,98 km²); (c) cultivos diversificados
associados à pecuária de grande porte (798,57km²) (IBGE, 2013).

13

Neste cálculo, o IBGE considera tanto a pecuária sozinha quanto a criação de gado “associada a cultivos
temporários e/ou permanentes, a reflorestamento, ou ao extrativismo florestal, principalmente no eixo das
rodovias BR-230 (Transamazônica), BR-163 (Santarém/Cuiabá), BR-158, PA-150 e na BR-010 (BelémBrasília).” (IBGE, 2013, p.46).
14
A soja apresentou crescimento no Pará a partir de 1997 – em detrimento da produção de arroz e milho que
vem apresentando queda em termos estaduais – com grande expressividade no Sudeste e Baixo Amazonas, onde
é produzida em unidades de uso simples (IBGE, 2013).
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Tabela 1.1: Efetivo de bovinos (1.000 cabeças) do Pará e mesorregiões de 2008 a 2012.
Mesorregiões

2008

2009

2010

2011

2012

Estado do Pará

16.241

16.857

17.633

18.263

18.605

Sudoeste Paraense

2.725

3.185

3.131

3.314

3.499

Sudeste Paraense

10.658

10.868

11.702

12.182

12.254

Nordeste Paraense

1.385

1.300

1.241

1.238

1.259

Baixo Amazonas

1.114

1.135

1.177

1.135

1.238

Marajó

289

298

307

318

281

Metropolitana de

71

72

76

76

74

Belém
Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal (SIDRA).

A pecuária possui forte expressão no município estudado, estando presente tanto nas
‘pequenas’ quanto nas ‘grandes propriedades’. Em 2013, foram registradas pela Agência de
Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ)15 662.269 cabeças de bovinos em Novo Progresso
– sendo que 500 a 600 cabeças são abatidas por mês – distribuídas em 1.580 propriedades
rurais. Destas, cerca de 60% (932) são ‘pequenas propriedades’, ou seja, de até 300 hectares,
24% (381) possuem de 301ha a 1.001ha e 17% (267) possuem mais de 1.001ha (ver Tabela
1.2)16. Dentre as ‘grandes propriedades’, 58 possuem mais de 2.000 cabeças e dados
recolhidos em campo indicam que há produtores rurais com cerca de 10.000 cabeças de gado
bovino.
Uma parcela dos considerados pequenos produtores rurais, estabelecidos nos
assentamentos e povoados do município, é assistida pela EMATER/NP (ver Tabela 1.3), cuja
unidade foi estabelecida em Novo Progresso em 2006, ano em que o Programa Nacional de
15

As atribuições da ADEPARÁ são a saúde sanitária e a ordem comercial, sendo que todo trânsito de animais
(compra e venda), assim como o efetivo de gado vacinado, é registrado pela agência. Além de realizar
vacinações obrigatórias para as principais doenças (febre aftosa e brucelose), a ADEPARÁ oferece vacinas
facultativas – para a raiva, por exemplo.
16
Apesar de não ter dados referentes a 2013 acerca da área de pastagens, dados de 2009 da ADEPARÁ indicam
que havia 1.971 propriedades rurais com criação de bovinos, totalizando 514.043ha de pastagem
(aproximadamente 13% da área total municipal).
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Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) começou a fornecer crédito à agricultura
familiar no município. Segundo o coordenador local da EMATER/NP17, muitos aplicaram o
crédito na pecuária de corte, sendo que alguns combinam a pecuária com a agricultura. A
pecuária de corte é predominante em Novo Progresso e a pecuária de leite é voltada mais para
o consumo da propriedade, assim como o gado suíno e ovino.

Tabela 1.2: Propriedades com produção bovina por hectare em Novo Progresso (2012).
Hectares

Propriedades

1 a 100

485

101 a 300

447

301 a 500

223

501 a 1000

158

1001 a 2000

149

Mais que 2.000

118

Total

1580

Fonte: ADEPARÁ, Unidade Local de Sanidade Animal (Ulsav) de Novo Progresso – dados de mai.
2013.

Já a agricultura tem uma área bastante reduzida quando comparada à pecuária. Em
2011, Novo Progresso apresentou 6.405ha de área plantada de lavoura temporária, sendo
3.000ha de mandioca (39.000 toneladas), 2.100ha de milho (3.780t) e 1.045ha de arroz
(3.658t), 150ha de feijão (85t), 50ha de melancia (750t) e abacaxi (500mil frutos) e 10ha de
cana-de-açúcar (400t)18. De acordo com dados do IBGE, a produção de soja em Novo
Progresso teve início em 2004, com 36 toneladas, e chegou ao patamar de 3.000t em 2007, o
que se manteve até 2009. Porém, a sojicultora foi interrompida em 2010 no município e
liberada dois anos depois pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará,
17

Entrevista concedida por Gustavo Grotto, sede da EMATER de Novo Progresso, em 14 fev. 2013.
Fonte: Banco de Dados Agregados. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível em:
<http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em 20 abr. 2014.
18
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conforme a portaria 143/2012 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). No mesmo ano da liberação, a produção de soja em Novo Progresso voltou ao
patamar de 3.000 toneladas (ver Tabela 1.4)19.

Tabela 1.3: Povoados e assentamentos de Novo Progresso assistidos pela EMATER.
População
Residente
(nº de famílias)

População Assistida Pela
EMATER
(nº de famílias)

PA Nova Fronteira

196

60

PA Santa Julia

296

89

Alvorada da Amazônia

400

31

Novo Horizonte

63

12

Nova Veneza

40

30

Celeste

86

19

São José

50

20

Rosa Mística

42

30

Com. Santa Julia

50

11

Nova Esperança

48

11

Riozinho das Arraias

61

25

Bandeirantes

16

6

Linha Gaúcha

20

11

113

50

1.415

405

Denominação dos povoados e
assentamentos

Canaã-Marajoara
TOTAL

Fonte: EMATER/NP, dados referentes ao ano de 2013.

Outra atividade importante no município é a extração mineral, principalmente de ouro.
Conforme o presidente da Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso (ACINP) 20,
60% do comércio depende do garimpo. Porém, a grande maioria dos garimpeiros que
19

Com base em dados recolhidos em campo, somente dois proprietários produzem soja no município desde que
houve a sua liberação pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, o que é atribuído pelos
entrevistados à dificuldade climática ou de escoamento da produção, uma vez que a pavimentação da BR-163
ainda não foi concluída.
20
Entrevista concedida por Luiz Bazanella, sede da ACINP, Novo Progresso, em 19 out. 2013.
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trabalham na região não foi legalizada, ou seja, não possui a Permissão de Lavra Garimpeira
(PLG), cuja emissão é realizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
Já a extração florestal, além de ser indicada como fundamental para a economia municipal, é
vista como possuindo grande rentabilidade não só para os madeireiros, mas para os produtores
rurais – para os pequenos produtores ela se apresenta ainda como uma oportunidade de
emprego (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005). Apesar de ter decaído devido ao
aumento da fiscalização pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) na última década, a atividade madeireira alcançou a quantidade de
75.230 metros cúbicos de madeira em tora em 201221.

Tabela 1.4: Produção de soja em Novo Progresso (2004-2012).

Ano

Quantidade (t)

Área colhida (ha)

Rendimento médio
(kg/ha)

2004

36

20

1.800

2005

625

250

2.500

2006

2.720

1.000

3.000

2007

3.000

1.000

3.000

2008

3.000

1.000

3.000

2009

3.000

1.000

3.000

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

3.000

1.000

3.000

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2004 a 2012.

Conforme os dados coletados por Castro, Monteiro e Castro (2005) referente aos
cálculos dos produtores rurais de Novo Progresso, a preferência pela pecuária pode ser
explicada pela necessidade de garantir a posse com o pasto, além de valorizar a terra. Os
21

Fonte extraída do IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (2013).
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entrevistados por esses pesquisadores ressaltaram que a pecuária exige pouca força de
trabalho, possibilitando uma diversificação de investimento.
Os custos levados em consideração por esses agentes são: compra de bezerros;
empregados – o salário de vaqueiro era de R$300,00 em 2004 –; custeio; medicamentos;
limpeza; consertos; vacinação. Mas os maiores gastos ainda são feitos na formação da fazenda
e não na sua manutenção, devido à necessidade de muita área para a criação de gado
(CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005, p. 23). Segundo os produtores rurais
entrevistados pela presente pesquisa, são contabilizadas de quatro a cinco cabeças de gado por
alqueire (equivalente a 2,4 hectares), no modelo extensivo, podendo manter mais cabeças por
alqueire durante o inverno. São apontados ainda como fatores que geram a segurança e
rentabilidade da atividade pecuária a qualidade e o baixo preço da terra, o clima favorável e as
condições do mercado.
Assim, o investimento em gado é visto como mais vantajoso do que, por exemplo, o
realizado na exploração florestal – inclusive porque esta estaria mais sujeita à fiscalização do
MMA, por meio do IBAMA e, mais recentemente, do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) nas Unidades de Conservação (UC)22. Porém, este
quadro vem sofrendo mudanças recentemente. Cerca de 600 estabelecimentos rurais de Novo
Progresso foram embargados em 2013, quando o IBAMA passou a atuar diariamente no
município e região por meio de duas operações: Onda Verde e Hiléia Pátria – sendo que a
última atua em áreas protegidas federais na Amazônia. Em um mês de funcionamento da
primeira operação, o IBAMA embargou 2,5 mil hectares de áreas ilegalmente desmatadas
para pecuária e aplicou cerca de R$ 7 milhões em multas23.
De todo modo, a produção pecuária permite atualmente o abastecimento de carne
bovina do município e a venda de gado para municípios do Mato Grosso – principalmente de
Sinop, Matupá e Colíder, onde há grande demanda e melhores condições de acesso – mas
também do Pará, com destaque para Altamira, Itaituba e Santarém. Os pequenos produtores
rurais, por sua vez, costumam vender bezerro aos grandes produtores porque não possuem
condições para engordá-lo, enquanto os médios/grandes produtores engordam e vendem para
22

O ICMBio foi instituído como autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) pela Lei nº
11.516, de 28 de agosto de 2007. Com isso, passa a desempenhar a função de administração das áreas protegidas
federais, que anteriormente era uma atribuição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA).
23
Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/noticias-ambientais/onda-verde-do-ibama-embarga-25-mil-ha-dedesmates-na-regiao-de-novo-progresso-no-para>. Acesso em 08 abr. de 2014.
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frigoríficos dos municípios supracitados. Atualmente há dois frigoríficos em fase de
implantação em Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira) e em Novo Progresso e o abate está
aumentando em Santarém.
O comércio do gado é intensificado em julho, com a feira agropecuária realizada
anualmente no Parque de Exposições da Associação dos Produtores Rurais de Novo
Progresso (APRONOP), denominada de Exposição Agropecuária de Novo Progresso
(EXPONP). Este evento dura de 4 a 5 dias e nele são leiloados bezerros, gado de corte e
touro. Estima-se que trinta mil pessoas participaram da XII EXPONP em 2012, incluindo
aquelas vindas de outras cidades do Pará e do Mato Grosso.
Além do gado, a madeira em tora explorada na região é voltada principalmente para
exportação, sendo empregada em menor proporção na construção civil. Sua venda se dá
principalmente em Mato Grosso, Itaituba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio
Grande do Sul, segundo os presidentes da ACINP e do Sindicato da Indústria Madeireira do
Sudoeste do Pará (SIMASPA)24.
Atualmente, produtos alimentícios como verduras são comprados majoritariamente em
municípios do Pará, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina ou São Paulo, para a revenda
nos povoados e na sede municipal de Novo Progresso. De acordo com a ACINP, frios e aves
são adquiridos no Paraná e Santa Catarina, enquanto a carne de porco é obtida no Mato
Grosso. Nos garimpos, o ouro é utilizado como moeda corrente para a compra de gás, diesel,
comida e outras mercadorias vendidas por comerciantes que possuem lojas nos mesmos, onde
o preço é mais alto do que na cidade.
Dezenas de caminhões de carga passam por dia pela rodovia BR-163 para transportar
mercadorias entre Novo Progresso e outras cidades e, sobretudo, para escoar a produção de
grãos do Mato Grosso pelo porto de Santarém. Estima-se que passarão a circular mais de mil
caminhões por dia após a conclusão da pavimentação dessa rodovia e da construção de portos
no distrito Miritituba (Itaituba)25. Os atoleiros formados na BR-163, uma vez que a
pavimentação não foi concluída, ainda dificultam o trânsito desses caminhões, o escoamento

24

Entrevista concedida por Aldemir Picinato, Novo Progresso, em 4 nov. 2013.
A pavimentação da BR-163 pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) estimulou empresas privadas
– como as tradings americanas Bunge e Cargill – a construírem terminais portuários e armazéns em Miritituba,
onde se situa o Porto de Itaituba, no município vizinho a Novo Progresso. Com isso, a safra de grãos do Centro
Norte e Noroeste mato-grossense será escoada a menores custos pela hidrovia Tapajós-Amazonas até os portos
exportadores de Santarém, Vila Rica (PA) ou Santana (AM), ao invés dos portos de Santos (SP) e de Paranaguá
(PR). Disponível em: <http://www.comissaoportos.com.br/> . Acesso em 20 mai. 2014.
25
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da produção agrícola e o acesso a outros municípios para obter serviços de saúde, como
Itaituba e Santarém no Pará, ou Sinop, Sorriso e Guarantã do Norte no Mato Grosso.

1.1.3 Distribuição espacial
Novo Progresso possui três Unidades de Conservação (UC), cinco assentamentos e
doze povoados além do distrito Vila Isol. Foram criados pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA): o Projeto de Assentamento (PA) Nova Fronteira
em 1996; o PA Santa Júlia em 1997; o PDS Brasília em 2005; o PDS Terra Nossa e o PDS
Nelson de Oliveira em 2006. Quanto às UCs, administradas pelo ICMBio, foram criadas: a
Floresta Nacional (FLONA) Jamanxim, de uso sustentável, em 2006; a Reserva Biológica
Nascentes da Serra do Cachimbo em 2005; o Parque Nacional (PARNA) do Rio Novo em
2006. Os dois últimos são de proteção integral. Para a localização das Unidades de
Conservação e assentamentos, ver o Mapa 1.3.
Há grande proximidade do município com os distritos Castelo dos Sonhos (Altamira) e
Moraes de Almeida (Itaituba), situados na BR-163. O último se localiza a 100km ao norte e o
primeiro fica na Serra do Cachimbo, a 153km ao sul da cidade de Novo Progresso, mas a 980
km da sede municipal de Altamira26.
A oeste da BR-163 se situa o PARNA do Rio Novo (parcialmente em Itaituba) e a
Flona Jamanxim, cuja extensão abarca a maior parte da rodovia e sua área de entorno cobre
Castelo dos Sonhos e Moraes de Almeida (PINHEIRO, 2010). Os garimpos se concentram
nesse lado da rodovia, sobretudo, na Reserva Garimpeira do Tapajós, sobre a qual foi
instituída a Flona. Um dos principais acessos à Reserva Garimpeira se dá pela rodovia
Transgarimpeira (Itaituba), a 107km da cidade de Novo Progresso, mas também se costuma
usar aviões, muitos deles fretados na sede municipal, ou pelos rios e vicinais.
A 40km ao norte da cidade de Novo Progresso, se situam os assentamentos PAs Santa
Júlia e Nova Fronteira – um ao lado do outro, fora da BR-163 –, bem como os povoados
Bandeirantes (a 15km da cidade), Santa Júlia (a 35km), São José (a 50km), Canãa-Marajoara
(a 55km), Santo Antônio (a 60km), Linha Gaúcha (a 70km), Riozinho das Arrais (a 80km) 27 –

26

Disponível em: <http://zeebr163.cpatu.embrapa.br/view/site/valedojamanxim.php>. Acesso em 03 abr. 2014.
Em Riozinho das Arraias, Santo Antonio e Linha Gaúcha a principal atividade econômica é a agropecuária.
Santo Antonio recebe financiamento do PRONAF, aplicado predominantemente na aquisição de gado. Na Linha
27
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em cujas mediações se instalou o assentamento Nelson de Oliveira, da modalidade Projeto de
Desenvolvimento Sustentável (PDS).
Na vicinal Progresso, a nordeste de Novo Progresso, se localizam os povoados:
Celeste e Nova Esperança e, a aproximadamente 10km da cidade, os conjuntos populares
‘Tom da Alegria’ I, II e III. Ao sul da cidade se encontram o distrito Vila Isol (a 85km) e os
povoados: Nova Veneza (a 17km), Alvorada da Amazônia (a 30km), Rosa Mística (a 70km) e
Novo Horizonte (80km) . Na altura do povoado Alvorada da Amazônia há uma estrada vicinal
em direção à Terra Indígena (TI) Baú, habitada por índios Kayapó (autodenominados
Mebengokre) do subgrupo Mẽkrãgnõti, situada a cerca de 70km a leste, no município de
Altamira.

Gaúcha os principais cultivos são milho e feijão. No povoado Santa Júlia, a principal atividade econômica é a
indústria madeireira. (ICMBio, 2010).

46

Mapa 1.3. Áreas protegidas do município de Novo Progresso. Fonte: Mapstore.
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A sudeste da cidade foi estabelecido o assentamento PDS Terra Nossa, cujo acesso se
dá por uma vicinal no quilômetro 1.009 da BR-163, próximo ao distrito Vila Isol. Esse
assentamento possui a maior parte de sua extensão em Altamira. Perto da fronteira com o
Mato Grosso, a leste da BR-163, localiza-se a Reserva Biológica Nascentes da Serra do
Cachimbo e, a oeste, o PDS Brasília, ambos abrangendo parcialmente o município de
Altamira. As estradas vicinais foram abertas pela iniciativa privada – muitas vezes com o
apoio de madeireiras – e nunca foram asfaltadas, dificultando assim o deslocamento dos
povoados, garimpos, assentamentos e aldeia para a cidade.
No município de Novo Progresso como um todo, como se pode verificar na tabela 1.5,
há atualmente uma presença significativa de pequenos lotes (26,72% dos estabelecimentos
agropecuários possuem até 100ha); porém, se concentram basicamente nos assentamentos e
em alguns povoados, como pode ser observado no Mapa 1.4; em amarelo. Neste mapa, podese constatar que nos 10km das margens da BR-163 há predominância de terrenos de 500
hectares (médias propriedades), enquanto que para além da faixa de 10km da BR-163 se
observa majoritariamente lotes de 2.500ha a 3.000ha – ou seja, acima do limite constitucional
de 2.500ha e dos 1.125ha que podem ser titulados pelo programa de regularização fundiária
Terra Legal28 (GESTAR BR 163; FVPP; IPAM, 2006).

A Tabela 1.5 mostra ainda a

concentração fundiária no município, uma vez que somente 23,28% dos estabelecimentos,
aqueles com 1.000ha ou mais, ocupam aproximadamente 74% da área total, ao passo que
62,17% dos estabelecimentos (até 500ha) ocupam quase 14% da área.
Quanto aos povoados, são predominantemente ocupados por ‘pequenas propriedades’
(abaixo de 300ha), sendo que a maior parte das posses ainda não foi titulada pelo INCRA. Os
Projetos de Assentamento (PA) Santa Júlia, PA Nova Fronteira e o Projeto de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) Brasília se encontram em processo de consolidação
(GESTAR BR 163; FVPP; IPAM, 2006), enquanto os PDS Terra Nossa e PDS Nelson de
Oliveira enfrentam processos judiciais devido à presença de ‘posseiros’ nos locais de sua
implantação.

28

A partir de 1964, com a Emenda Constitucional nº10 à Constituição de 1946, o limite da propriedade de terra
era de 3.000ha. Porém, com a Constituição de 1988, o limite foi reduzido para 2.500ha (TORRES, 2012). Com a
criação do Programa Terra Legal – através da Medida Provisória nº 458 de 2009, sancionada na Lei 11.952/2009
– o limite da posse passível de regularização e titulação é de 15 módulos fiscais, o que em Novo Progresso
equivaleria a 1.125ha.
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Tabela 1.5: Número e Área de Estabelecimentos Agropecuários em Novo Progresso, 2006.
Área
Mais de 0 a
menos de 100ha
100ha a menos
de 200ha
200ha a menos
de 500ha
500ha a menos
de 1.000ha
1.000ha a menos
de 2.500ha
De 2.500ha e
mais

TOTAL

Unidades

Porcentagem

Total de área (ha)

Porcentagem

101

26,72%

5.920

1,94%

48

12,70%

6.052

1,98%

86

22,75%

29.667

9,70%

55

14,55%

36.845

12,05%

58

15,34%

96.908

31,70%

30

7,94%

130.300

42,62%

378

100%

305.690

100%

Fonte: Censo Agropecuário, 2006.
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BR-163

Mapa 1.4: Tamanho predominante das propriedades rurais na área de influência da BR-163.
Fonte: Matriz IPAM; INCRA. Retirado de GESTAR BR 163; FVPP; IPAM, 2006.
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1.2 A ÁREA DE ESTUDO
1.2.1 A cidade de Novo Progresso
Como as condições de acesso e a oferta de serviços públicos são precários no restante
do município, muitos membros de famílias que possuem lote em povoados ou assentamentos
se mudaram ao longo do tempo para a cidade de Novo Progresso, onde se concentram as
escolas, os bancos, o atendimento médico, o cartório, o poder judiciário, os serviços de
segurança pública e de comunicação (telefone, internet, correios e rádio). Os habitantes do
município costumam enumerar esse conjunto de elementos criado a partir da emancipação
política para mostrar como essa cidade se tornou um “polo” não só para quem mora em Novo
Progresso, mas em outros locais da ‘região’ mais ampla, como Castelo dos Sonhos, Moraes
de Almeida e outras cidades ou povoados do entorno do trecho paraense da rodovia BR-16329.
A BR-163, asfaltada no trecho urbano, divide a cidade de Novo Progresso em duas
partes, uma delimitada pela Av. Orival Prazeres e a outra pela Av. Izaías Antunes Ribeiro. O
primeiro lado, a oeste, abrange os bairros: Jardim Santarém, Vista Alegre, Jardim América,
Pires de Lima – onde se localiza o hospital municipal –, São Marcos, Jardim Planalto30,
Otávio Onetta e Canãa.
Nessa parte se situam o Sindicato dos Garimpeiros (SIGANP), Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR/NP), o Sindicato da Indústria Madeireira do
Sudoeste do Pará (SIMASPA), a Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso
(ACINP) e o Clube dos Dirigentes Lojistas (CDL). Nela também se encontram a comarca do
Tribunal de Justiça do estado do Pará, os três maiores supermercados (Esmeralda, Duvalle e
Castanha), além de grandes padarias, lojas (inclusive de roupa de grife), a rádio comunitária e
os bancos: Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Bradesco e uma casa lotérica que representa
a Caixa Econômica Federal. Apenas a Av. Jamanxim e a Av. João Atiles da Silva,
transversais à BR-163, estão asfaltadas.
A leste, no lado da Av. Izaías Antunes, os bairros são: Santa Luzia – no qual se
encontra o Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso (SINPRUNP) –, Juscelândia,
Cerro Azul, Cristo Rei, Jardim Europa, Scremin, Bela Vista – onde se se situam as sedes da
29

Ver por exemplo o depoimento do ‘posseiro’ Sandro, no Capítulo 4, p. 182-183.
Segundo relatos obtidos em campo, os bairros Jardim Planalto e Pires de Lima – esse é o sobrenome de uma
das famílias que chegaram a Novo Progresso no início da década de 1980 – se formaram a partir de loteamentos
de propriedades rurais.
30
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Associação dos Produtores Rurais de Novo Progresso (APRONOP), do IBAMA e do
ICMBio, bem como o Mercado Popular (feira local) e o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTTRAF). Desse lado da cidade se localizam lojas
de menor porte, muitos pontos de compra de ouro, os Correios, a base da Polícia Militar, dois
lagos artificiais, a sede da Prefeitura e as secretarias municipais no bairro Jardim Europa (ver
Fotografia 1.1).
As casas são geralmente simples, de um ou dois quartos, às vezes tendo uma casa
maior entre elas. As casas em pior estado, de madeira, se encontram principalmente nos
conjuntos habitacionais e nos bairros Juscelândia, Canaã, Scremin e Jardim Europa – sendo
que esse também possui mansões, na proximidade com a sede da prefeitura e com a mansão
do prefeito, sendo uma área residencial bastante valorizada. Há, no entanto, casas de alvenaria
mais recentes intercaladas com as casas de madeiras em praticamente todos os bairros.

Fotografia 1.1: Visão aérea da cidade de Novo Progresso.
Fonte: Fotógrafo Jorge Tadeu.

Mais afastados da BR-163 encontram-se dispersos pelos lotes residenciais alguns
pequenos comércios como botequins e pequenas padarias. Ademais, nos arredores da cidade
há dois setores industriais, onde se encontram as serrarias, seguidos de chácaras
hortifrutigranjeiras. Antes da entrada da cidade no sentido Cuiabá-Santarém, localizam-se a
rodoviária, a Câmara Municipal e um pequeno aeroporto. A rodoviária apresenta um fluxo
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constante de pessoas, como aquelas que se deslocam pela BR-163 para povoados do
município, para Guarantã do Norte, Castelo dos Sonhos, Moraes de Almeida ou Itaituba.
Também chegam quase diariamente famílias vindas do Sul e Centro-Oeste, onde visitam
parentes.
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais que moram na cidade se deslocam com menos
frequência para os povoados e assentamentos onde possuem lotes. Pessoas que possuem
pequenos, médios ou grandes lotes se deslocam de carro ou moto para a cidade, sendo que os
médios e grandes produtores/fazendeiros costumam usar jipe, assim como alguns
garimpeiros. Há muitos jipes com placas de outros estados, com destaque para as regiões Sul
e Centro-Oeste.
Dos grandes produtores, alguns residem e trabalham em seu escritório e/ou comércio
na cidade mantendo as atividades da fazenda à distância, ao passo que outros residem na
fazenda, se deslocando para trabalhar em seus estabelecimentos na cidade durante a semana –
por vezes vão para a cidade seis dias na semana, de segunda-feira a sábado. Parte dos
garimpeiros, por seu turno, mora com a família nas áreas de garimpo, enquanto outros
possuem famílias que vivem na cidade, transitando entre local de residência e local de
trabalho – onde podem ficar por dias ou semanas.
Os índios Kayapó Mekrãgnoti da TI Baú, devido às menores distâncias com Novo
Progresso, acabaram tendo mais contato com esse município do que com Altamira,
reivindicando serviços e estabelecendo trocas em sua cidade sede. Dessa forma, eles circulam
frequentemente entre a aldeia e a cidade, onde recebem atendimento médico e visitam o
Instituto Kabu31, situado no bairro Santa Luzia, e a sede da FUNAI, localizada no bairro
Jardim Planalto.
A maioria das pessoas tem carro ou moto, utilizando na ausência de um veículo
próprio, táxi (altamente custoso), moto-táxi ou ainda os ônibus de duas empresas que
transitam pelos povoados, pois não há transporte público – a não ser o escolar. Caminhar nas
ruas e andar de moto é apontado como mais fácil nos períodos de verão, mas se torna mais

31

O Instituto Kabu foi criado em 2008 pelos indígenas Kayapó das aldeias Baú, Pukany, Kubenkokre e Pyngraiti
por meio de um convênio com a FUNAI, que “executa o Programa Básico Ambiental (PBA), um programa de
compensação ambiental com ações de mitigação e otimização de impacto decorrente da pavimentação da
rodovia BR-163”. Nesse Instituto é vendido o artesanato indígena dos kayapós para fomentar “projetos
sustentáveis na aldeia”. Disponível em: <http://sociobiodiversidadekayapo.blogspot.com.br/p/kabu.html>.
Acesso em 30 jul. de 2013.
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difícil no inverno devido às poças de lama que se formam principalmente nas ruas não
asfaltadas.
Há pouca produção agrícola pelos produtores rurais, os quais enfrentam dificuldades
no transporte pelas vicinais. Assim, o Mercado Popular e as pequenas vendas (barracos de
madeira) na cidade são abastecidos em grande parte com verduras, farinha de mandioca,
castanhas e frutas trazidas de Santarém e Itaituba. O Mercado já foi mais frequentado quando
se localizava no chamado centro da cidade, mas foi realocado no final dos anos 1990.
Dessa forma, o Mercado Popular, que abre aos domingos, não tem muito movimento,
pois os moradores preferem fazer compras nos mercados do centro da cidade, ou ainda
diretamente com pequenos produtores que vendem hortaliças ou frutas pelas ruas em seus
carros ou carrinhos de mão. Devido à dificuldade de transporte, as verduras e frutas são raras
e de baixa qualidade nos mercados, além de serem mais caras do que outros produtos como
carne e cereais.
Ao longo da semana, o movimento de transeuntes, assim como de veículos, é intenso
durante a manhã – de 7hs até 10hs da manhã, período em que os órgãos públicos e escolas
costumam abrir – e a tarde (até 18hs) na cidade. De manhã o lago municipal é mais
movimentado, pois é considerado um local bom para crianças brincarem e para as pessoas em
geral caminharem. Em geral se almoça entre as 11hs e 13hs, não havendo praticamente
nenhum restaurante aberto após esse horário. À noite, poucas pessoas caminham nas ruas e há
maior movimento de motos e carros com jovens (em “turma” ou em casal) que parecem ir a
festas privadas ou a bares. Geralmente no final de semana, jovens colocam carros de som e
bebem na margem da BR-163. Nesse horário praticamente não se observa mulheres andando
sozinhas, pois é malvisto.
Enquanto de dia todos os comércios se encontram abertos, assim como as escolas –
cujas

aulas

terminam

às

17hs

–,

à

noite

só

abrem

aproximadamente

seis

restaurantes/lanchonetes e bares na cidade, que ficam próximos à BR-163. Há ainda um baile
no bairro Juscelândia. No lago há quiosques que funcionam à noite, havendo algum
movimento de jovens no mesmo. Em suas redondezas, no Bairro Santa Luzia também se
encontram algumas pequenas casas (ou vilas) de prostituição.
No sábado não há mudanças significativas quanto ao comércio, mas os órgãos
públicos e escolas fecham. É um dia em que há grande movimento de produtores rurais, com
suas famílias e empregados, fazendo compras em grande quantidade para levar para as
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fazendas. Já no domingo há missa na Igreja Santa Luzia (católica), bem como cultos nas
várias igrejas evangélicas da cidade – os quais também ocorrem à noite durante alguns dias
úteis. Também é no domingo que se costuma visitar a Prainha, trecho do rio Jamanxim a
poucos quilômetros da cidade, onde há um restaurante e, por vezes, shows de bandas
regionais. Nos feriados, como o carnaval, há menor movimentação diurna na cidade. Alguns
parecem preferir viajar para cidades vizinhas (como Itaituba) ou ficar em suas fazendas e
casas.

1.2.2 A Floresta Nacional do Jamanxim
A Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, Unidade de Conservação (UC) de uso
sustentável instituída em 2006, possui 1.301.120 hectares, sendo a segunda maior Floresta
Nacional do Brasil32. Apesar de se situar integralmente no município de Novo Progresso (ver
Mapa 1.5), sua área de entorno abrange também os municípios de Itaituba e Altamira, mais
precisamente nos distritos de Moraes Almeida e Castelo dos Sonhos, respectivamente
(PINHEIRO, 2010, p.24). Essa UC sobrepôs-se ao assentamento PDS Vale do Jamanxim –
criado no ano anterior (cancelado posteriormente pelo INCRA) –, à Reserva Garimpeira do
Tapajós, constituída em 1983, e a posses já existentes (ICMBio, 2010). Além disso, está
inserida no Distrito Florestal Sustentável (DFS) da BR-16333.
O acesso à Flona pela cidade de Novo Progresso se dá pela ponte do rio Jamanxim, na
qual o ICMBio instalou uma guarita no dia 19 de abril de 2013 com a finalidade de fiscalizar
a saída de madeira para combater o desmatamento ilegal por madeireiros. Posteriormente,
passou a controlar também a entrada de grandes quantidades de combustíveis que poderiam

32

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), Floresta Nacional é definida
como “uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o
uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração
sustentável de florestas nativas” (ICMBio, 2010, v.2, p. 4.1). No caso específico da Flona do Jamanxim, um de
seus principais objetivos é “conter o avanço do desmatamento na região da BR 163 no trecho entre Castelo dos
Sonhos e Moraes da Almeida” (idem, p.4.2).
33
O DFS da BR-163 foi o primeiro Distrito Florestal Sustentável estabelecido no Brasil, tendo sido criado por
Decreto em 13 fevereiro de 2006. Ele abrange uma área de mais de 19 milhões de hectares, incluindo os
municípios de Novo Progresso, Altamira, Santarém, Placas, Rurópolis, Belterra, Itaituba, Juruti, Óbidos,
Prainha, Trairão e Jacareacanga. Segundo o Plano de Ação do DFS da BR-163 (2006-2007), “aproximadamente
53% da área é formada por Unidades de Conservação, totalizando 10,8 milhões de hectares, dos quais 7 milhões
criados entre 2005 e 2006. Da área ocupada por UC, mais de 8,2 milhões pertencem a categoria de Uso
Sustentável.” (BRASIL, 2006). Maiores informações acerca do DFS da BR-163 serão expostas no Capítulo 3.
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ser utilizados nos garimpos ilegais da Flona. A guarita foi retirada pelo órgão gestor da Flona
no dia 24 de dezembro de 2013.
Quanto à educação e à saúde no interior da Flona, o ensino se resume a uma
professora que dá aulas numa sala de madeira e os moradores precisam recorrer ao
atendimento médico na cidade de Novo Progresso ou até mesmo em cidades do Mato Grosso
em caso de doença. No que tange ao transporte, as estradas de terra dificultam o deslocamento
especialmente no inverno. No que se refere ao abastecimento de água, os residentes da Flona
fazem uso de poços cacimbas, bicas coletivas, poços artesianos ou pelos igarapés, ao passo
que a energia elétrica é inexistente em 45% dos domicílios, sendo que alguns usam geradores
ou placas solares (SILVA, 2011).

Mapa 1.5: Localização da Flona do Jamanxim.
Fonte: SILVA, 2011, p.39.

De acordo com Silva (2011), a principal atividade econômica na área da Flona do
Jamanxim é a pecuária, seguida da agricultura e do garimpo. Seus 770 residentes estão
dispersos pelas suas onze vicinais – construídas geralmente pelos próprios moradores, em
regime de associação –, distribuindo-se em 263 estabelecimentos rurais e 20 garimpos com
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títulos minerários34, os quais contam com 51 domicílios, chamados de barracos. A sua
população é constituída principalmente por pessoas que passaram antes por cidades do Mato
Grosso e do Pará – de onde teriam saído muitas vezes devido a dificuldades encontradas na
pecuária, no garimpo e na atividade madeireira –, mas que nasceram nas regiões Sul, CentroOeste e Sudeste, além do estado do Tocantins (SILVA, 2011, p.102-103)35.
Há predomínio de homens no interior da Flona, que corresponde a 69% da população
total – em quatro vicinais, o percentual de homens é de 90% –, o que é explicado por Silva
(2011) como decorrente do deslocamento das mulheres para áreas urbanas quando os filhos
atingem a idade escolar. Muitas mulheres trabalham tanto como cozinheiras nos garimpos
quanto nos estabelecimentos rurais.
Pesquisas realizadas pelo ICMBio revelam que os garimpos se concentram ao centro e
a norte desta UC, distribuindo-se em seis vicinais. Os garimpeiros constituem 13,77% da
população desta Flona, mas 70% residem há menos de um ano nesses garimpos. O mineral
explorado é basicamente o ouro, presente em dezenove garimpos, e a cassiterita, presente em
oito garimpos. Praticamente todos utilizam o bico de jato na exploração mineral, sendo o
modo manual empregado somente em duas vicinais (ICMBio, 2010, v.1; SILVA, 2011).
Dentre os 20 garimpos, oito possuem autorizações de pesquisa e doze têm
requerimentos de lavra. Porém, conforme dados de 2006 do Instituto Socioambiental, os
requerimentos de pesquisa ou de lavra na Flona do Jamanxim que não possuem título
minerário somam 344 processos, por parte tanto de pessoas físicas quanto de mineradoras – a
CIA. Vale do Rio Doce; a CIA. de Pesquisa de Recursos Minerais (vinculada ao MME); a
Serabi Mineração Ltda.; a Tracomal Mineração S.A.; a inglesa Empresa de Mineração Galesa
Ltda. (RICARDO; ROLLA, 2006). Mais recentemente, em 2011, a mineradora inglesa Anglo
American requereu ao DNPM um perímetro que abrange mais da metade da Flona do
Jamanxim, tendo em vista a realização do levantamento do potencial de uma jazida de cobre –
metal que aparece muitas vezes associado ao ouro36.

34

Onze dos vinte garimpos em atividade são identificados como: “Paquinha, Hollywood, Santos Dumont,
Tradição, Par de Máquina, Novo Globo, Canaã, William, Dico, Fininho Cachoeira e Paial” (SILVA, 2011, p.51).
35
No Capítulo 4 serão tratados com maior profundidade os deslocamentos espaciais realizados anteriormente por
aqueles que possuem terra na área da Flona do Jamanxim.
36
Há relatos de que a Anglo American já estaria utilizando máquinas de sondagem na área desde julho de 2012,
mesmo sem ter obtido a autorização necessária pelo ICMBio. Em nota à Agência Pública de Reportagem e
Jornalismo Investigativo, a empresa negou que sua presença na Flona se devesse à sondagem, mas sim a
estabelecer contatos com as pessoas que reivindicam a propriedade de terra na UC, “visando futura celebração de
Termos
de
Acordo,
conforme
previsto
no
Código
de
Mineração”.
Disponível
em:
<http://www.apublica.org/amazoniapublica/tapajos/rio-de-ouro-e-soja/>. Acesso em 15 mar. De 2014.
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Da população residente na Flona, mais de 80% ocupam estabelecimentos rurais – a
maioria voltada para a pecuária de corte, que responde pela presença de 109.408 cabeças
bovinas nesta área, instaladas em 83.903ha de pasto –, sendo que 25,24% do total são
trabalhadores nestes estabelecimentos. Conforme o ICMBio (2009), é comum o arrendamento
de pasto na Flona Jamanxim, um modelo segundo o qual o posseiro aluga a área desmatada e
o pasto pronto.
Grande parte desses estabelecimentos rurais (68%) constitui o local de trabalho da
família, cuja residência geralmente se situa em áreas urbanas como a sede de Novo Progresso,
o distrito Vila Isol ou Castelo dos Sonhos (Altamira). As pessoas entrevistadas por Silva que
consideram a residência na cidade como principal, explicaram que isso se deve à “falta de
infraestrutura no interior da unidade de conservação em termos educacionais, de saúde e de
transporte” (SILVA, 2011, p. 101)37.
Entretanto, dados obtidos pelo ICMBio sugerem que essas pessoas que residem na
cidade comumente possuem outros negócios fora da UC e mantêm um parente cuidando do
lote ou são administradores contratados por supostos donos das terras que residem em outros
estados (como Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina). Em certos casos um administrador
comanda vários lotes para um mesmo pretenso dono através de vaqueiros ou caseiros, sem
vínculo de trabalho formal, que permanecem nos lotes (ICMBio, 2009).
Essa situação seria decorrente do parcelamento de grandes fazendas ao longo do
tempo, o que deu origem a pequenos, médios e grandes lotes dentro da Flona. Ainda assim, a
média da área dos estabelecimentos (1.772ha) é superior à área passível de regularização
fundiária pelo programa Terra Legal, havendo lotes com mais de 5.000ha (ICMBio, 2010, v.1,
p.6.2). Alguns dos supostos donos das maiores áreas, que na realidade são consórcios de
fazendeiros do Mato Grosso, alegam possuir mais de 10.000 hectares não contíguos no
interior da Flona, chegando a 50.000ha, geralmente distribuídos em lotes registrados com
nomes de parentes (ICMBio, 2009).
De todo modo, praticamente nenhum estabelecimento rural possui título definitivo de
propriedade. Quando a Flona foi criada, apenas cinco propriedades inseridas em sua área
possuíam título definitivo das terras. Todavia, muitos ‘posseiros’ alegam que estão em

37

No Capítulo 4 serão aprofundadas as questões referentes à preferência pela residência na cidade por parte dos
entrevistados que possuem terra na área da Flona do Jamanxim.

58

situação regular por terem pagado os Contratos de Promessa de Compra e Venda (CPCV)
para o INCRA desde o início da ocupação (ARAÚJO, 2007).
Para os residentes da Flona do Jamanxim, a criação desta UC e, consequentemente, as
proibições de desmatar para abrir novas áreas e de limpar o pasto com queimadas levaram-nos
a desenvolver outras atividades ou, ainda, a mudar de município (ver Capítulo 4). Após a
criação da Flona do Jamanxim, também foram criadas diversas associações na mesma, sendo
as mais citadas pelos ‘posseiros’ a Associação Vale do Garça (cuja sede se localiza em
Castelo dos Sonhos) e a Associação Imbaúba e Gorotire.
Ao lado disso, de acordo com o ICMBio, desde 2006 houve: o aumento do
desmatamento para fins de criação de gado e/ou de comercialização de toras; atividades
ilegais de pesca e caça de animais silvestres; atividades garimpeiras ilegais; o aumento de
relações de trabalho informais, com o crescente desemprego no garimpo e na atividade
madeireira; relações de trabalho informais entre posseiros, vaqueiros e demais empregados
nos estabelecimentos rurais; a resistência por parte de lideranças locais à implantação desta
Flona (ver Capítulo 3, item 3.4.1), o que teria dificultado a implementação da concessão
florestal e a “exploração sustentável dos recursos naturais da UC” (ICMBio, 2010, v.2, p.3.2).
Ao mesmo tempo, o mesmo Instituto defende que o estabelecimento da Flona do Jamanxim
teria incentivado a legalização das empresas madeireiras que atuam em sua área, criando uma
maior oferta de postos de trabalho formais.

1.2.3 O Projeto de Desenvolvimento Sustentável Terra Nossa
O PDS Terra Nossa possui 149.842 hectares e foi criado pelo INCRA em 2006,
sobrepondo-se a uma área ocupada por grupos familiares que se dizem ‘posseiros’ regulares,
chamados de fazendeiros pelos residentes do assentamento. Alguns destes ‘posseiros’
processaram o órgão recentemente, o que resultou em uma decisão judicial favorável aos
mesmos. Assim, foi ordenado ao órgão a paralisação dos serviços de demarcação e a retirada
dos assentados das áreas ocupadas pelos requerentes, sob pena de multa diária de dez mil
reais. O INCRA recorreu no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 2013 (ver Capítulo 3,
item 3.4.2), alegando, dentre outros fatores, que os requerentes exercem a posse irregular de
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quase 9.000ha e possuem outras áreas rurais, inclusive no Mato Grosso, mas o pedido de
suspensão da liminar foi negado38.
Atualmente o PDS Terra Nossa possui seis associações, cada uma contando com um
presidente. Em tese, uma associação representa 40 famílias de assentados de um mesmo setor
ou linha do assentamento, os quais pagam mensalmente o valor de R$10,00 para sua
associação e votam a cada quatro anos em seu presidente.
A entrada do assentamento localiza-se aproximadamente no Quilômetro 1.009 da BR163, onde o INCRA colocou uma placa informando a conclusão em 2011 de obras de
“complementação de 56,70km de estradas vicinas” do PDS no valor de R$1.842.215,50 (ver
Fotografia 1.2). No entanto, como se pôde observar no trabalho de campo, além de ser
recorrentemente apontado pelos residentes do assentamento, essas obras nunca foram
concluídas e muitas estradas foram sendo abertas e mantidas por madeireiros, fazendeiros que
se reivindicam ‘posseiros’ de áreas do PDS e a mineradora que realizou pesquisas na área do
Terra Nossa39.
Uma caminhonete costuma transportar os assentados entre o distrito de Vila Isol
(chamado de Quilômetro 1.000), a cidade de Novo Progresso (na altura do Quilômetro 1.085
da BR-163) e o assentamento. Cada viagem custa R$25,00 (ou R$50,00 ida e volta), o que é
um valor alto para os residentes do PDS Terra Nossa. Por isso, só é usada raramente – no
máximo uma ou duas vezes por mês por família – para fazer compras nos mercados e
açougues, ir ao banco (muitas vezes para sacar o beneficio do programa Bolsa Família),
visitar parentes, dentre outras atividades, inclusive a realização de ligações telefônicas, pois
não há cobertura telefônica fora das imediações da cidade de Novo Progresso (ver Capítulo
4). Além da caminhonete, a maioria usa sua moto ou, para os poucos que o possuem, o carro,
para se locomover.
Em geral, é comum se deslocarem para o Quilômetro 1.000 para fazer pequenas
compras, pois é a área urbana mais próxima, reservando as viagens para Progresso, como
chamam a cidade de Novo Progresso, quando precisam fazer compras maiores, ir aos bancos

38

O INCRA recorreu com base na posse irregular e concentração fundiária por parte dos requerentes da liminar
anterior, bem como pelo fato de que esta “pode causar lesão grave e de difícil reparação às famílias ali
assentadas, bem como as que serão também assentadas”. No entanto, o Desembargador Federal José Amilcar
Machado
negou
o
pedido
de
agravo
de
instrumento.
Disponível
em:
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/53273049/trf-1-18-04-2013-pg-229>. Acesso em 03 abr. 2014.
39
A abertura de estradas pelos madeireiros, fazendeiros e a mineradora será abordada no Capítulo 5 (item 5.1),
no qual se examina as relações desses agentes com os residentes do assentamento. Desde 2013, a prefeitura de
Novo Progresso deu início a obras de melhoramento das vicinais do assentamento.
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ou visitar parentes. A caminhonete é mais utilizada quando se tem necessidade de levar
crianças (em muitos casos os netos), grandes compras ou muita bagagem, uma vez que ela
comporta aproximadamente quinze pessoas mais malas. Ela também é usada dentro do
assentamento devido às más condições das estradas do mesmo. Comumente a caminhonete sai
do assentamento um dia na semana (sábado ou domingo) e volta na quinta-feira, mas a
frequência depende das chuvas que pioram o estado das estradas.

Fotografia 1.2: Placa do INCRA sobre obras nas vicinais do PDS Terra Nossa.
Fonte: A autora, 2013.

Todos os entrevistados alegam ter plantando uma diversidade de cultivos, com
destaque à mandioca, mas também legumes, verduras e frutas, além da criação de pequenos
animais como galinha, porco e, em pequena quantidade, vaca e boi. A mandioca, além de
poder ser plantada em qualquer período do ciclo agrícola, se tornou uma opção que
proporciona maior retorno financeiro, pois frente à dificuldade de venda dos produtos
agrícolas pela intrafegabilidade das estradas até as áreas urbanas, ela pode ser usada para
produzir farinha, que é mais facilmente comercializável e pode ser produzida manualmente
nas vinte farinheiras construídas pelos residentes do assentamento. Essa dificuldade de
escoamento da produção é bem ilustrada pela fala de um casal de assentados que deixou de
plantar e passou somente a cuidar de seu mercado no PDS:
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Maria: No meu lote perdi tanto de melancia, de abóbora. Em 2011 tinha caçamba
cheia de pepino. Estragou tudo. Maxixe, quiabo. Nós planta 100-200 pé. Agora nós
não planta nada. Plantar pra estragar?
Silva: Ganhei duas cabeças de porco porque viram plantação de abóbora que eu
dava de comer pros porcos dele. Era lá do Quilômetro 1.000. Banana de fritar,
mandioca... Cadê a estrada? Vizinhos iam buscar verdura lá em casa, gente lá do
Quilômetro 1.000 vinha.
Maria: Meu menino enchia um balde de jiló. Vai plantar pra quê? (Entrevista
concedida em 28 de outubro de 2013).

Mais recentemente alguns presidentes de associações estão propondo a implantação de
tanques para criação de peixes e de farinheiras mecanizadas no assentamento para gerar
melhores possibilidades de produção para os assentados. Outra solução apontada é a criação
de uma cooperativa de venda de produtos agrícolas, para facilitar o transporte para áreas
urbanas, o que foi sugerido pela presidente da associação do assentamento PDS Brasília, em
Castelo dos Sonhos. Esta última proposta é bem-vista pelos residentes do PDS Terra Nossa, já
que, como Maria colocou “tenho meus filhos, tenho que sobreviver, tenho que plantar e
vender”.
Essa dificuldade de comercialização, juntamente com a impossibilidade de obtenção
de crédito devido à não regularização do assentamento, além da situação de saúde de alguns
membros familiares, dificultam o trabalho agrícola no próprio lote, e algumas famílias
buscam outras soluções para obter alguma renda de forma a se manter no assentamento,
como: a carreira de pedagogia, com o objetivo de dar aulas na escola do Terra Nossa; o
trabalho em fazendas, cujo pagamento é feito pela diária; a prestação de serviços (como o de
lavadeira e cozinheira) para os fazendeiros ou até mesmo para a mineradora do entorno; o
aluguel da casa na cidade (ou rua, como chamam), em raros casos; o recebimento do Bolsa
Família, cujo valor é retirado nos bancos da cidade de Novo Progresso; a revenda de produtos
comprados na cidade (combustível, bebidas, enlatados, cereais etc.). Outra opção é realizar
trocas de serviço entre vizinhos, trabalhando-se na terra ou na farinheira do vizinho para
receber dias equivalentes de trabalho na sua terra ou farinheira40. É comum ainda pagar ou
pedir às pessoas, sejam elas do assentamento ou não, para cuidar do seu lote quando se
precisa viajar para visitar parentes ou ficar dias fora do assentamento, como ocorreu durante a
interdição da BR-163 (ver Capítulo 2).
Há dois pequenos mercados no assentamento, localizados a não mais de 1km de
distância um do outro, que são mais buscados para a compra dos produtos industrializados e
para o consumo de bebidas alcoólicas. Eles se situam na área conhecida como comunidade,
40

Esses pontos serão abordados no Capítulo 4.
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que abriga lotes menores residenciais, a escola (construída por meio de mutirão) e uma igreja
evangélica. As casas são predominantemente de madeira – por vezes fornecida pelas serrarias
–, por vezes com lona, erguidas pelos próprios residentes do assentamento e chamadas de
barracos de lona.
A comunidade é um local planejado para os assentados morarem, ainda que poucos
residam nesta área e a maioria prefira residir no lote de 8 alqueires (20 hectares) onde fica a
roça. Esses lotes se localizam a quilômetros da comunidade e geralmente possuem um difícil
acesso pelas poucas vicinais não asfaltadas abertas pelos madeireiros e fazendeiros. Por isso
muitos apontam que um dos principais problemas enfrentados é o transporte de professores e
alunos para a escola, fora que a quantidade de aulas dadas é menor do que nas escolas da
cidade de Novo Progresso, devido à dificuldade de trafegabilidade no assentamento durante o
inverno e ao fato de que parte dos professores reside na cidade.
O acesso a serviços de saúde também é assinalado como um problema no
assentamento. Atualmente há uma residente do Terra Nossa que trabalha para a prefeitura
como agente de saúde no assentamento. Ela substituiu a enfermeira que foi demitida pelo
atual prefeito por falta de recursos. Essa agente de saúde percorre todo o assentamento de
moto com seu marido para realizar o cadastro das famílias residentes no PDS Terra Nossa e
para oferecer medicamentos. Caso alguém precise de atendimento médico, deve ir para a
cidade de Novo Progresso, onde só há um médico no hospital público, ou para outros
municípios se tiver recursos e quando sua situação for mais grave.
Desde 2013, o trajeto dos lotes e casas para a escola é percorrido por um micro-ônibus
disponibilizado pela prefeitura de Novo Progresso, mas anteriormente era feito a pé ou
somente de moto. Mesmo com o ônibus escolar, as más condições das estradas e o alto índice
de pluviosidade dificultam o acesso dos lotes distantes à escola. O mesmo ônibus percorre
todas as vicinais do assentamento pela parte da manhã, o que frequentemente ocasiona o
atraso do início das aulas, pois necessita fazer mais de uma viagem.
Ao final do dia, o mesmo ônibus deve atravessar novamente as vicinais e, caso chova
muito, por vezes não consegue levar todos os alunos para casa, especialmente aqueles que
vivem com suas famílias em barracos na fazenda do entorno do PDS onde seus pais extraem
ouro para Ronaldo, o patrão. Esse, por sua vez, é frequentemente citado nas conversas
informais como alguém que consegue extrair muito ouro e para se enfatizar o quanto a “terra
aqui é rica”.
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Segundo relatos obtidos dos residentes do assentamento, Ronaldo possui muitos
recursos pela extensão de terra que controla e a quantidade de mão-de-obra e de equipamentos
que emprega na atividade extrativa – um informante mencionou que ele irá emprestar uma
PC, máquina de grande porte do tipo retroescavadeira, para construírem uma ponte perto da
comunidade. Outro que se reivindica ‘posseiro’ de uma área do assentamento e é retratado
como tendo bastante recurso é Daniel, que tem na pecuária sua principal atividade. Seu
terreno teria mais de 10.000 hectares segundo entrevistados e é um dos que processou o
INCRA para a desafetação de sua área do PDS Terra Nossa.
Quanto à população do assentamento, no Programa Nacional de Reforma Agrária de
2014, o INCRA contabiliza 987 famílias na Relação de Beneficiários (RB) do PDS Terra
Nossa. Entretanto, segundo o cadastro da agente de saúde do assentamento, apenas cerca de
120 famílias estão vivendo no assentamento. É importante destacar ainda que a grande
maioria que consta na RB do INCRA como assentado no PDS Terra Nossa não reside no
assentamento, mas sim na rua – a cidade de Novo Progresso ou Vila Isol (como será
desenvolvido no Capítulo 4), ou até em outros estados e assentamentos – o que será abordado
no Capítulo 3 ao ser relatado o processo de criação de assentamentos da modalidade PDS no
oeste do Pará.
Segundo os entrevistados, as pessoas que hoje vivem no PDS Terra Nossa vieram
principalmente de Itaituba, Santarém e cidades do Mato Grosso até se mudarem para a cidade
de Novo Progresso. A passagem pelo garimpo é comum dentre os residentes do Terra Nossa,
seja no Sudoeste do Pará (principalmente em Itaituba, Trairão e Novo Progresso), seja em
Mato Grosso. É recorrente ainda nos relatos dos homens o trabalho em fazendas e, no caso
das mulheres, o trabalho anterior como empregada doméstica e babá (ver Capítulo 4).

****

Foi apresentada neste capítulo a situação atual da ‘região’ de um modo geral e, mais
especificamente, das áreas de estudo, tendo-se em vista mapear os espaços por onde
trabalham, residem e circulam os agentes sociais sobre os quais se busca analisar na presente
pesquisa, bem como suas atividades e cotidiano. Assim, verifica-se que a área de estudo
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compreende não só a cidade de Novo Progresso, mas o assentamento PDS Terra Nossa e a
Floresta Nacional do Jamanxim, locais nos quais há grande dependência do comércio, do
atendimento médico, bem como do acesso a bancos, à polícia militar, à agência de correio e
demais serviços disponíveis nessa cidade, como telefone e internet.
O ouro extraído nos garimpos e, em pequena escala, a produção agrícola, podem ser
vendidos na cidade, enquanto o gado criado é transportado para frigoríficos de cidades do
Mato Grosso ou Pará. A madeira, por seu turno, é vendida pelas serrarias de Novo Progresso
no Mato Grosso, Pará, região Sudeste e Rio Grande do Sul. Já a cidade é abastecida por
municípios do Pará, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Pelos dados
expostos, além dos municípios paraenses cortados pela BR-163, verifica-se uma grande
circulação de produtos e de pessoas entre Novo Progresso e cidades mato-grossenses,
especialmente aquelas atravessadas pela mesma rodovia.
Somado a isso, a alta concentração fundiária, a predominância das atividades
madeireira, garimpeira e da pecuária em comparação com a agricultura – o que ocorre tanto
na ‘região’ quanto na Flona do Jamanxim –, bem como a presença significativa de unidades
de conservação, assentamentos e de fiscalização ambiental são características importantes ao
se buscar compreender o espaço mais amplo e a área. Observa-se ainda que as últimas
medidas mencionadas não implicaram em desconcentração fundiária e na redução efetiva das
taxas de desmatamento no município de Novo Progresso.
A reincidência de inúmeros casos de desmatamento é, inclusive, a principal
justificativa da crescente atuação do IBAMA e do ICMBio neste município (e nos distritos
Moraes de Almeida e Castelo dos Sonhos) e do estabelecimento de suas respectivas unidades
na cidade, assim como da guarita de fiscalização do último instituto na entrada da Flona do
Jamanxim. Essa forte presença, que é percebida pelos moradores da cidade ao verem
cotidianamente o helicóptero e os veículos do IBAMA passando – ocasionalmente com a
companhia da Força Nacional –, costuma ser contrastada com a ausência de uma unidade do
INCRA no município (que já foi implantada há alguns anos, mas foi fechada por falta de
recursos e de pessoal). Isso, por sua vez, é associado geralmente ao fato de que a grande
maioria daqueles que são identificados como produtores rurais atualmente não possui o título
definitivo da terra, mas apenas o documento de posse. Os fatores que contribuiram para isso e
algumas de suas implicações serão explicados no Capítulo 3.
Esses elementos constituem, em seu conjunto, uma primeira aproximação da área de
estudo de modo a situar a interdição da BR-163, seus participantes e seus efeitos na
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paralisação da circulação de mercadorias e de pessoas. Levando-se em consideração que uma
descrição “objetiva” de uma manifestação é inviável devido à sua impossibilidade de
totalização, inclusive pelos próprios participantes que são também seus espectadores
(CHAMPAGNE, 1984), a interdição da BR-163 é apresentada a seguir através de suas
versões, seguindo-se uma abordagem próxima a de Heredia (1983). Essas versões, por sua
vez, são recortadas neste trabalho conforme os diferentes agentes que contribuíram para a
realização da manifestação, sejam aqueles retratados como seus participantes – assentados,
produtores e trabalhadores rurais, garimpeiros, madeireiros, comerciantes e suas respectivas
organizações –, sejam os que produziram o evento por meio de representações mais ou menos
contraditórias apresentadas em jornais, portais de notícia, televisão e rádio.
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2 VERSÕES SOBRE A INTERDIÇÃO DA BR-163
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2.1 MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Diferentes meios de comunicação41 noticiaram a interdição da rodovia BR-163
realizada entre os dias 1º de outubro de 2013 de madrugada e 08 de outubro à noite,
totalizando oito dias. O bloqueio foi feito a poucos quilômetros da entrada da cidade (ao
norte) e chegou a gerar uma fila de veículos de até 20 quilômetros nos últimos dias. Fotos
aéreas mostraram uma grande quantidade de caminhões – que carregavam principalmente
milho, soja e combustível de Mato Grosso para Santarém – completamente parados,
juntamente com automóveis (ver Fotografia 2.1).

Fotografia 2.1: Fila de veículos no sétimo dia de bloqueio.
Fonte: G1 PA. Foto de Gilvanne Cardoso.

As reivindicações da manifestação mais comumente enunciadas foram: (a) o livre
acesso de garimpeiros à Flona do Jamanxim; (b) a redefinição desta Flona; (c) a melhoria de
41

Os meios de comunicação consultados que divulgaram a manifestação foram os seguintes, divididos pela sua
abrangência e público-alvo: [a] nacional (G1, o portal de notícias da Globo, a homepage da ONG O Eco e as
homepages oficiais do INCRA e ICMBio); [b] regional (Tapajós em Foco); [c] estadual (o canal de televisão
Rede Liberal e o jornal impresso O Liberal); [d] local (Folha do Progresso e o blog de um morador); [e] outros
estados (Agora MT). Cabe salientar que a matéria publicada no jornal O Liberal se baseia nos dados da
homepage O Eco. Além desses meios, foram entrevistados no segundo trabalho de campo três radialistas da
Rádio Comunitária Cultura FM, a qual possui abrangência local, para compreender sua versão acerca da
interdição da BR-163.
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condições no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa. Dentre os agentes
integrantes do bloqueio, quando não chamados genericamente de “manifestantes”,
predominantemente são listados pela imprensa: garimpeiros, comerciantes, madeireiros e
assentados.
Em apenas um veículo de comunicação, o Agora MT, proveniente do Mato Grosso,
foram listados empresários, sindicalistas e fazendeiros como participantes do “manifesto”. Na
notícia, publicada no dia 08 de outubro, as pautas apontadas são a melhoria dos assentamentos
da região e o cumprimento do acordo entre ICMBio, garimpeiros e produtores rurais, além de
apontar que “A BR-163 é o principal corredor de exportação de grãos produzidos em Mato
Grosso com destino ao porto de Santarém, Pará”42.
A manifestação em si foi pouco descrita pelos meios de comunicação extra locais, os
quais passaram a divulgá-la a partir do quinto dia, após reuniões realizadas em Brasília com
representantes públicos de Novo Progresso – o prefeito de Novo Progresso, Osvaldo
Romanholi, o vereador Luiz Helfenstein e a presidente da Associação dos Produtores Rurais
da Gleba Imbaúba e Gorotire, Mônica Côrrea – com o INCRA e ICMBio. O ICMBio, em sua
página eletrônica, declarou após a reunião com representantes de Novo Progresso que será
mantida a guarita na entrada da UC, uma vez que seu objetivo é “fiscalizar a passagem de
caminhões e outros veículos empregados no transporte de madeira e no abastecimento de
combustível para as máquinas utilizadas nos garimpos ilegais” existentes na Flona.
A autarquia destaca ainda que a fiscalização não é feita somente pelo ICMBio, mas
também pelo Exército Brasileiro, IBAMA, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal, os
quais atuam conjuntamente na Operação Hiléia Pátria, cujo alvo são as áreas protegidas
federais. Já com referência à redefinição da Floresta Nacional, se reafirmou que o ICMBio
está procurando uma solução junto ao Poder Público para conciliar “a manutenção da UC e a
demanda da regularização fundiária de posses reconhecidas à época da criação da Flona”.
Também ficou agendada uma reunião marcada para o dia 18 de outubro para decidirem sobre
os pontos da manifestação43.
Uma nota oficial do INCRA, emitida no dia 4 de outubro, comentou os resultados da
reunião com o prefeito, “representantes do Legislativo municipal” e o “movimento social que

42

Disponível em: <http://www.agoramt.com.br/2013/10/br-163-manifestantes-travam-o-principal-corredor-deexportacao-de-mt/> Acesso em 13 fev. 2014.
43
Disponível em: < http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/4-destaques/4373-mma-e-icmbiorecebem-prefeito-e-liderancas-de-novo-progresso.html > Acesso em 14 fev. 2014.
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organiza o protesto”. Na nota, o INCRA assume o compromisso de reestruturar a Unidade
Avançada de Itaituba, que se tornaria a responsável pelo PDS Terra Nossa no lugar da
Unidade Avançada de Altamira. Também informa que os dados referentes aos investimentos
em infraestrutura e créditos neste assentamento serão enviados à Prefeitura de Novo
Progresso, além de lembrar que há uma ação judicial que trata da desafetação de partes do
PDS Terra Nossa e a titulação de lotes pelos ‘posseiros’.
Na imprensa nacional e estadual, por vezes os assentados do PDS Terra Nossa foram
chamados de “sem-terra” e não raro foi confundida a pauta dos mesmos – referente ao
assentamento – com as reivindicações dos demais participantes, relacionadas à Flona do
Jamanxim. O G1, portal de notícias da Globo, chegou a publicar no dia 5 de outubro que os
“sem-terra” viveriam na Flona do Jamanxim, quando na verdade, como o próprio G1 corrigiu
em sua publicação do dia 7 de outubro, os “assentados [...] vivem no Projeto de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa”44, o qual se localiza a leste da BR-163,
enquanto a referida Flona se situa a oeste. Ainda no dia 7 o G1 resume as pautas dos
manifestantes:
Segundo o presidente do Sindicato dos garimpeiros de Novo Progresso, João
Garimpeiro, os manifestantes querem a redefinição dos limites da Floresta Nacional
(Flona) do Jamanxi [sic], o livre acesso de garimpeiros na região da Flona e na Área
de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, além de exigir que o Instituto Nacional
de Reforma Agrária (Incra) resolva o impasse entre os assentados do PDS Terra
Nossa e posseiros. (G1, 07/10/13).

O jornal O Liberal45, por seu turno, publicou no dia 10 de outubro que “garimpeiros,
madeireiros e assentados querem o livre acesso à área protegida”46 e a redução da Flona do
Jamanxim, não se fazendo menção ao PDS Terra Nossa. Afirma ainda que:
[...] O problema fundiário da Floresta de Jamanxim, uma das maiores unidades de
conservação do país, com 1,3 milhão de hectares, é bastante grave. Dentro da
unidade, madeireiros extraem ilegalmente toras de madeiras nobres e as queimadas
ilegais convertem o solo em área de pasto. A criação de gado avança sobre a floresta
e já foi alvo de duas Operações Boi Pirata, do Ibama. (O Liberal, 10/10/13).

Quanto aos acontecimentos ocorridos durante a manifestação, dois tiveram destaque
em praticamente todos os meios de comunicação: o confronto entre um caminhoneiro e os

44

Disponível em: <http://m.g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/10/interdicao-na-br-163-em-novo-progresso-nopa-entra-no-7-dia.html>. Acesso em 13 fev. 2014.
45
Este jornal foi o único a afirmar que o bloqueio já duraria 10 dias, quando na verdade havia acabado dois dias
antes (o que havia sido noticiado na rede de televisão Liberal).
46
Disponível em: <http://assinaturas.oliberaldigital.com.br/editions/2013/10/10/A/paginas/pdf/A11.pdf>. Acesso
em 14 fev. 2014.
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manifestantes no quinto dia (ver Fotografia 2.2); e o fechamento da rodovia com toras de
madeira no sétimo dia de interdição (ver Fotografia 2.3). Quanto ao primeiro:
Um caminhoneiro tentou furar o bloqueio com o veículo, o que provocou um
princípio de tumulto. Os manifestantes pararam o caminhão e jogaram parte da carga
no meio da pista. O motorista registrou a ocorrência na delegacia do município, mas
nenhuma pessoa chegou a ser detida pela polícia. (G1, 05/10/13).

Ao lado disso, se faz menção que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar
(PM) estariam no local negociando a liberação da rodovia. É interessante notar que as duas
reportagens do G1 coincidiram com esses acontecimentos, sendo publicado no dia 7 que “eles
[manifestantes] colocaram cerca de 100 toras de madeira na pista e não permitem a passagem
de nenhum veículo”47. Estes fatos foram repetidos nos noticiários na televisão pela filial da
Rede Globo, Liberal (nos dias 748, 849 e 950 de outubro), e no jornal impresso O Liberal (no
dia 10 de outubro).

Fotografia 2.2: Carregamento de milho de caminhoneiro é jogado na rodovia.
Fonte: G1/PA, 07 out. 2014. Foto Gilvanne Cardoso.

47

Disponível em: <http://m.g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/10/interdicao-na-br-163-em-novo-progresso-nopa-entra-no-7-dia.html>. Acesso em 13 fev. 2014.
48
Disponível em: <http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-1edicao/videos/t/edicoes/v/completa-sete-dias-ainterdicao-da-br-163/2872205/>. Acesso em 13 fev. 2014.
49
Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-liberal-pa/jornal-liberal-2a-edicao/v/completou-uma-semanaa-interdicao-da-br-163-em-novo-progresso-sudoeste-do-para/2875750/>. Acesso em 13 fev. 2014.
50
Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-liberal-pa/jornal-liberal-1a-edicao/v/br-163-e-liberada-aposoito-dias-de-interdicao/2877323/>. Acesso em 13 fev. 2014.
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Fotografia 2.3: Fechamento da rodovia com toras de madeira.
Fonte: Edson Santos. Disponível em: <http://www.eliasjuniornoticias.com.br/2013/10/manifestantes-ecaminhoneiros-em-clima.html>. Acesso em 14 fev. 2014.

A derrubada do carregamento de milho do caminhão e o fechamento da rodovia por
toras também foi abordado pelo jornal eletrônico local Folha do Progresso – o único que
acompanhou a manifestação desde o início, e de forma crítica. Este jornal indica que as
notícias favoráveis à manifestação partiam da rádio comunitária local, meio empregado pelos
presidentes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR/NP), do Sindicato
dos Produtores Rurais (SINPRUNP), dos Garimpeiros (SIGANP) e do Clube dos Dirigentes
Lojistas (CDL) para convocar a população a participar no bloqueio.
No primeiro dia do bloqueio o periódico Folha do Progresso já a questionava: “a
decisão de fechar a rodovia diverge entre a sociedade, que não é unanime com a decisão desta
medida de fechar a rodovia”, considerada brusca, pois já haveria um “acordo político”
encaminhado para resolver os “impasses”. Um acordo mencionado na reportagem do dia
03/10 seria entre lideres do PT de Novo Progresso e a bancada em Brasília, tendo em vista
conseguir uma audiência com a Casa Civil, na qual “deputados da base aliada do governo
estariam se propondo em ajudar com cartas nas mangas para em definitivo resolver o
problema da guarita”. Contudo, sugere que essa possibilidade de negociação teria sido adiada
devido à manifestação.
É citado ainda que o Deputado Estadual Airton Faleiro (PT) já teria aprovado em
conjunto com outros parlamentares um requerimento solicitando a realização de audiências
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públicas na região, para debater o Estudo Socioeconômico-ambiental da Rodovia BR-163.
Porém, enquanto o Deputado afirma que o debate da audiência pública de Novo Progresso
tem como objeto a redefinição da Flona do Jamanxim51, o referido jornal também aponta que
será discutido o assentamento Terra Nossa.
O mesmo jornal lembrou em três reportagens que o prefeito – sempre assinalado como
madeireiro – assinou um termo concordando com a fiscalização da Flona pelo ICMBio no
início do ano sem consultar a população52, mas agora queria desfazer o acordo, alegando que
ICMBio e IBAMA não teriam cumprido com ele ao proibir a passagem de “óleo diesel e
outros materiais necessários para trabalhar na região fora da Flona também” 53. Segundo o
Folha do Progresso, as lideranças do “movimento” seriam os “aliados ao atual prefeito”: João
Garimpeiro (SIGANP), Agamenon Menezes (SINPRUNP), Ivone Alves (STTR/NP) e Luiz
Bazanella (ACINP). É interessante notar que, apesar de associar o prefeito com a atividade
madeireira, em nenhum momento esse jornal menciona os madeireiros enquanto participantes
da interdição da BR-163.
Conforme o Folha do Progresso descreve, a fila de automóveis no segundo dia54 de
interdição chegou a 10km e:
[...] ônibus fazem baldeações dos passageiros, que sofrem para transportar seus
pertences e muitos deles com criança de colo tem que andar a pé até outro lado da
barreira. Ontem chegou dois (2) bois abatido, doado por um pecuarista dentro da
Flona, que não quis ser identificado, no local a prefeitura doou alimentos e
cozinheiras se revezam fazendo alimentação para a população, uma equipe do
SAMU está no local (Folha do Progresso, 02/10/13).

O periódico local supracitado voltou a repetir que as opiniões se dividem, uns
concordam com o movimento, outros acham que “este problema teria que ser resolvido de
forma politica”. Isso por sua vez refletiria no comércio, que estaria funcionando normalmente
na cidade e “não aderiram integralmente ao movimento”. O INCRA, segundo essa
reportagem, teria estado sempre aberto ao diálogo com assentados. O prefeito, por sua vez,
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estaria “por trás” do movimento para retirar a fiscalização, apesar de ter feito o acordo que
teria ajudado “os ambientalistas” e prejudicado “a classe” madeireira. Esta suposta mudança
da posição do prefeito e o seu apoio indireto ao bloqueio são ressaltados em todas as
reportagens do jornal, nas quais é afirmado que a “manifestação é induzida pelos agentes
públicos” e “motivada pela presença dos agentes fiscais ambientais do ICMBio e IBAMA, no
município”.
No oitavo dia de manifestação, o Folha do Progresso descreve o que entende como
sendo a situação difícil dos motoristas paralisados pelo bloqueio. Muitos estariam longe do
acampamento (que distribui comida) e tiveram que dormir na estrada. Dessa forma, e em
“plena safra de grãos para ser transportada, os motoristas estão pagando sem dever”, de
acordo com o jornal. Menciona que já houve conflito devido ao lançamento da carga de um
motorista na rodovia pelos manifestantes e que os motoristas, revoltados com a situação,
estariam impedindo a passagem de ambulância, pois segundo um caminhoneiro "ou passa
todos ou ninguém passa". Também afirma que as toras empregadas para fechar a rodovia
foram disponibilizadas pelo prefeito, que é proprietário de uma madeireira. Pecuaristas
estariam fornecendo “alimentação, carne, arroz e feijão”55.
Mas afirma que a maioria da população preferia dar um “fim pacífico” ao movimento
para evitar “constrangimento”, até porque Novo Progresso estaria na área de influência do
maior desmatamento da Amazônia. Aborda ainda nesta reportagem a diferença de opinião
entre os líderes do movimento e o próprio jornal:
O líder do manifesto João Garimpeiro e Agamenon evitam contato com nossa
reportagem, taxam o Jornal Folha do Progresso como mídia anti-movimento,
segundo eles o Jornal é contra o movimento, mas estamos simplesmente
expressando a opinião arrancada das veias do povo (Folha do Progresso, 08/10/13).

Finalmente, informa que “líderes políticos de oposição [ao prefeito] chamaram os
cabeças do manifesto na Câmara Municipal para saberem do real motivo da continuidade da
manifestação, a reunião foi de porta fechada”. Parecia que o bloqueio teria fim. No dia
seguinte uma nova reportagem confirmou o término da interdição da BR-163, constatando
que a maioria das reivindicações que motivaram o protesto não foi atendida pelo governo
federal. Segundo a reportagem, apesar de que o “mérito do movimento se deve aos assentados
do PDS Terra Nossa”, eles não teriam saído satisfeitos depois do pedido de liberação da
rodovia pelo prefeito, pois o INCRA havia enviado um ofício com uma “simples promessa”: a
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reestruturação da Unidade Avançada do órgão em Itaituba, transferindo a gestão do PDS
Terra Nossa que antes estava vinculada à Superintendência de Altamira. Contudo, além do
ofício enviado à prefeitura, o INCRA emitiu uma nota no dia 8 de outubro56, na qual a
presidente substituta da autarquia certifica que:
O Incra se compromete a iniciar junto ao programa Terra Legal, e em concordância
com assentados e posseiros, os procedimentos para efetivação da reivindicação.
Destaca-se que será necessário o georreferenciamento da área, atividade que estamos
negociando junto ao programa Terra Legal. Importante ressaltar ainda que os limites
do Projeto de Assentamento, após estas verificações, serão redefinidos para abranger
somente o público da reforma agrária e aqueles trabalhadores que se enquadrarem na
Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, poderão ser titulados. (INCRA, 08/10/13).

Outro meio de comunicação local com grande abrangência é a já mencionada Rádio
Comunitária Cultura FM, integrada por: Edson Santos, jornalista da Folha do Oeste e redator
do site de notícias Dia Dia Progresso57, Ratinho e Juninho Côrrea, que também é produtor de
eventos no município; dentre outros radialistas. Em entrevista, Edson Santos, responsável da
Rádio pela cobertura da manifestação, assinalou que toda a imprensa estaria a favor da greve,
como muitos chamam o bloqueio da rodovia58, menos um “blog sempre do contra” – o blog
de Adécio Piran, que também contribui para o jornal Folha do Progresso. Porém, segundo ele,
este veículo teria sido “ridicularizado” pela população e seu dono “foi no palanque e disse que
o comércio não tava aderindo à greve; ele não recebe nada da prefeitura”.
Apesar de Edson afirmar que três sindicatos (STTR/NP, SIGANP, SINPRUNP)
trabalharam em parceria e tomaram as decisões conjuntamente, ele somente citou duas pautas
principais da interdição: (1) a legalização dos garimpos, o que estaria contrariando o IBAMA;
(2) a criação da Flona “à revelia do povo” que “tá lá há 30 anos”, ou seja, foi instituída sem
participação popular. Além dos sindicalistas, descreve a participação de: um grupo de
cozinheiras; um grupo na estrada para garantir o bloqueio; o comércio, que “não fechou de
forma geral, mas apoiou com alimentação, e a despesa foi alta”. Disse ainda que chegou a
ficar na manifestação até uma hora da manhã, quando foi “beber com o pessoal”.
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Como os demais meios de comunicação, Edson comentou sobre o caminhoneiro de
milho que “tentou passar e jogaram o milho no chão”, relatando ainda que conseguiu
transmitir ao vivo o “bate-boca entre caminhoneiros e manifestantes”. Outra história que
contou, e que publicou em seu site de notícias, foi a “contra-manifestação”, em suas palavras,
feita por caminhoneiros durante a interdição da BR-163, não deixando a ambulância passar
para buscar um paciente em Riozinho das Arraias. Para contornar a situação, conforme relatou
em sua homepage, “o líder da manifestação o sindicalista senhor João Batista rapidamente
pediu para um avião pousar no distrito de Morais de Almeida e trazer a vitima para
atendimento”59, o que para ele foi uma “atitude louvável, conseguiram salvar o homem”.
No que diz respeito ao radialista Ratinho, somente foi destacado na entrevista que a
interdição da BR-163 foi impulsionada pela guarita do ICMBio na ponte de acesso à Flona do
Jamanxim e que a greve tinha como pauta principal a redefinição desta UC. Lembrou ainda
que esta é a terceira interdição da BR-163 desde 1990. Juninho Côrrea concordou com
Ratinho de que a guarita, a qual qualifica como “fechamento da Flona”, teria desencadeado a
revolta, mas que o “povo é tranquilo, só quer legalizar para pessoas trabalharem”. Juninho foi
o único entrevistado da rádio que mencionou a importância do “pessoal do Terra Nossa”, que
segundo ele “ficou mais na frente” da interdição.
Ademais, Juninho elencou os três principais motivos da interdição já mencionados por
outros meios de comunicação: (a) guarita, explicitando que a “onda dos garimpos que
começou isso” e que os garimpeiros, juntamente com madeireiros e peões, são a sustentação
do comércio de Novo Progresso; (b) o assentamento Terra Nossa; (c) a Flona do Jamanxim,
sendo os contestadores produtores rurais, que “já reclamavam antes” e criam ou criavam gado
na área da UC. Também disse que a interdição foi necessária, pois o “IBAMA abusou”.
Conforme observou durante o bloqueio, as mulheres dos garimpeiros teriam ficado mais
tempo na “greve” do que os homens, inclusive jogando “pau e pedra” em “trator que tentou
passar”. Também sugeriu que nos “dois últimos dias a Cargill parou de enviar caminhão por
causa da greve, aí tem pressão lá em cima”.
Ao mesmo tempo, em sua opinião, “essa manifestação foi mais politicagem, o
comércio deu comida, mas nem fechou; prefeito e sindicatos [fizeram] politicagem, [porque]
fizeram viagens e não resolveram nada”. Para Juninho, quem resolveu de fato a situação teria
sido o primeiro prefeito de Novo Progresso, Neri Prazeres (PMDB), pois “percebeu que o
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Terra Nossa é que tava segurando o fechamento” e ligou para o INCRA, que foi “quem
causou o problema do Terra Nossa”. Após fazer um acordo com o INCRA para que este desse
um parecer para os assentados, o “pessoal do Terra Nossa saiu da BR, aí todo mundo saiu da
BR, Neri ligou e acabou”. Juninho ainda ressaltou que Neri teria “aproximação forte com
Jader Barbalho” (senador pelo PMDB/PA) e é o “elo de ligação de Novo Progresso com as
autoridades de Belém”.
Em suma, a imprensa construiu diferentes representações da interdição ao selecionar
determinados traços em detrimento de outros ao descrevê-la. As notícias extra locais foram
propagadas somente a partir do quinto dia do bloqueio da rodovia, momento em que o
caminhoneiro teve sua carga de milho jogada no asfalto e quando a manifestação parece ter se
tornado um evento propriamente jornalístico (CHAMPAGNE, 1984), sendo noticiado pelo
G1 e, em seguida, pelo canal de televisão Rede Liberal, o qual utilizou informações obtidas
pelo primeiro.
Mesmo não havendo uma linha política clara nestes meios de comunicação, a
repetição do ocorrido com a carga do caminhoneiro e o fechamento da via com toras de
madeira indicam uma escolha de mostrar os elementos mais espontâneos e drásticos da
manifestação – além de supor a colaboração dos madeireiros devidos às toras – ao invés de
discorrer, por exemplo, sobre a organização efetuada pelos sindicatos e a alimentação
fornecida pelas cozinheiras, o que só foi mencionado pelo jornal Folha do Progresso e por um
jornalista da rádio comunitária.
Já o jornal impresso O Liberal publicou uma reportagem acerca da interdição da BR163 somente após o seu término, usando em grande parte elementos da redação do portal de
notícias O Eco. Nesse, a abordagem focou no problema fundiário e na tentativa dos
manifestantes de dar fim à fiscalização do ICMBio na Flona do Jamanxim, além de mencionar
as toras de madeira empregadas na manifestação. O jornal eletrônico Agora MT, por seu
turno, mesmo sem realizar comentários a favor ou contra, optou por não mencionar o ocorrido
com o caminhoneiro ou o fechamento com as toras de madeira, somente sendo ressaltado que
os manifestantes estariam “travando” o principal corredor de exportação do Mato Grosso. Sua
decisão de retratar os manifestantes como sindicalistas, empresários e fazendeiros mostra
ainda que não seguiu a versão dos demais meios de comunicação, ao não fazer menção a
madeireiros, garimpeiros e assentados.
A imprensa local, por seu turno, se referiu diretamente às pautas colocadas pelos
manifestantes através de seus representantes. No caso da rádio comunitária, as versões
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variaram dentre seus próprios integrantes, mas sua postura foi percebida como favorável à
manifestação pelo jornal local Folha do Progresso. Este, por sua vez, era visto pelas lideranças
e defensores da interdição como “anti-movimento” ou “do contra” por não concordar com a
forma de protesto, preferindo saídas “políticas”, ou seja, acordos com o poder público.
Ambos meios locais, por terem divulgado previamente e praticamente diariamente o
decorrer da manifestação, apresentando como provável o que ainda não havia acontecido,
colaboraram para constituir o evento antes mesmo que ele fosse produzido, contribuindo
assim no seu desenrolar. Ou seja, como mostra Champagne (1984) quanto ao papel das rádios
na manifestação dos agricultores em Paris, as notícias do Folha do Progresso e da rádio
comunitária foram determinantes ao provocarem reações no seu público, que pôde decidir
participar ou não durante os oito dias de interdição da BR-163, especialmente por se tratar dos
dois meios de comunicação mais acessíveis aos habitantes do município.
Mesmo com comentários críticos, o fato do Folha do Progresso ter divulgado
informações com certa frequência sobre o que estava ocorrendo e de inclusive ter sugerido
quando iria terminar, contribuiu para que os próprios participantes optassem por continuar ou
dar fim ao seu apoio à manifestação. A rádio, por outro lado, além de reportar os
acontecimentos, foi utilizada como espaço de mobilização pelos sindicatos, contribuindo
diretamente para que as suas pautas fossem divulgadas.
Nos próximos itens são apresentadas as versões dos próprios agentes mencionados ou
não por essas reportagens, mas que participaram de alguma forma do bloqueio, bem como de
suas entidades representativas. É importante destacar que não serão tomados os agentes a
seguir como grupos sociais homogêneos e reais, apesar de se encontrarem enunciados neste
trabalho pelos termos usualmente empregados para classificá-los, principalmente por parte
das associações e sindicatos que serão abordados, os quais realizam um trabalho político de
construção desses grupos no sentido conferido por Bourdieu (1996) e Champagne (1984).
Para elucidar alguns posicionamentos serão abordadas ainda determinadas falas
emitidas durante a audiência pública realizada no dia 18 de outubro de 2013, a qual havia sido
requerida pelo Deputado Estadual Airton Faleiro. O objetivo da audiência foi a discussão do
projeto de redefinição da Flona do Jamanxim, mas nela se reuniram variados participantes da
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interdição, inclusive o Sindicato dos Garimpeiros, além de assentados do PDS Terra Nossa e
alguns de seus representantes60.

2.2 ASSENTADOS DO PDS TERRA NOSSA
Os residentes do PDS Terra Nossa em geral defendem a desafetação de partes do
assentamento, de modo que o programa de regularização fundiária Terra Legal titule as posses
cujo uso anterior à criação do PDS seja comprovado e, com isso, tenha fim a interdição
judicial que atualmente os deixa vulneráveis frente àqueles que se reivindicam como
posseiros de áreas que se encontram sobrepostas ao assentamento. Assim, a conclusão da
demarcação do PDS, tendo em vista o fim das divergências com os posseiros e a permanência
dos residentes do assentamento na terra, foi segundo todos os entrevistados a cobrança
principal que os levou a bloquearem a BR-163:
Aí tamo nessa briga, agora fechamo a BR. A gente quer que o INCRA legalize, não
quer que tire de ninguém, as pessoas que tão lá de boa fé. Que legalize nós, nossa
reserva... Até a gente fez um documento tentando mostrar se é possível, depois que o
presidente do INCRA mandou uma nota pra nós, nós já mandemo um modelo como
é que nós quer. Vê se legaliza. Não tem como a justiça mandar tirar aquele pessoal
lá. E jogar onde? (Presidente de associação, entrevista concedida em 22 de outubro
de 2013; grifo nosso).

Outro presidente de uma das associações do PDS Terra Nossa lembrou ainda das
tentativas anteriores de negociação pelas associações:
[...] fomos [as associações] mais de vinte vezes pra Superintendência de Santarém
[do INCRA], fomos pro Ministério Público, que jogou prum tribunal em Brasília, tá
lá; por isso teve o fechamento da BR, pra ver se recebia algo do INCRA, mas até
agora nada. (Presidente de associação, entrevista concedida em 28 de outubro de
2013).

Das dezenove pessoas entrevistadas que vivem no assentamento, cinco – dois casais e
um homem solteiro – disseram ter participado da interdição da BR-163, ou do
manifesto/greve, como costumam denominá-la. Ambos os casais levaram suas famílias para a
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greve e os cinco encarregaram alguém a cuidar de seu lote ou casa. Os residentes que não
participaram, por sua vez, justificaram-se pela necessidade de cuidar da roça ou de trabalhar,
além do fato de que seus filhos precisavam ir à escola, já que as aulas não foram
interrompidas durante o manifesto.
Um dos casais entrevistados, Maria e Silva, disse que conseguiram chegar à interdição
quarta-feira (02/10), pois precisavam comprar mercadorias na cidade antes. Só teriam voltado
para o assentamento no primeiro dia, tendo dormido nos demais dias no acampamento
montado na greve. Eles contam ter levado seus filhos menores de idade, lençol e roupa e que
um dos filhos do primeiro casamento da esposa, que mora na rua, ia de noite para a
interdição. O outro casal, Gilda e Paulo, que foi para o manifesto acompanhado do vizinho
Roberto, disseram que seu filho faltou aula para participar da greve e que permaneceram
desde o primeiro dia até domingo (06/10).
Os assentados que participaram contaram de oito a nove dias de interdição, uma vez
que os primeiros teriam chegado terça-feira (01/10) de madrugada e os últimos teriam ido
embora terça-feira (08/10) ou quarta-feira (09/10) de manhã. O transporte para o manifesto se
deu pelas duas caminhonetes existentes no PDS Terra Nossa: a de Carlinhos, que costuma
levar os assentados para o Quilômetro 1.000 e Novo Progresso; e a de Betinho, o dono de um
dos mercados do assentamento. O retorno para o assentamento foi feito também por meio de
ônibus, uma vez que havia mais gente a ser transportada de uma vez.
Segundo suas descrições, de mil e quinhentas a três mil pessoas estiveram em algum
momento na greve, sendo que destas, havia aproximadamente quarenta adultos do
assentamento. Dentre o total de pessoas, informam que participaram da interdição seis
garimpeiros (quatro mulheres e dois homens), os presidentes do STTR, SIGANP, SINTTRAF
e

SINPRUNP,

quatro

presidentes

de

associações,

além

de

determinados

comerciantes/empresários da cidade e fazendeiros da Flona do Jamanxim61. Consoante os
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relatos, somente um fazendeiro do entorno do PDS Terra Nossa, o Abraão, integrou a greve,
mas não para brigar com os assentados e sim para defender a desafetação de sua posse do
assentamento. Faz-se necessário ressaltar que nenhum assentado observou a participação de
madeireiros na interdição.
É comum a constatação dentre os assentados que os demais participantes “iam lá só
pra comer, de noite iam embora” e, portanto, eles é que teriam sido os principais responsáveis
pelo fechamento da BR-163, inclusive por terem dormido no local todos os dias. Um dos
presidentes de associação do assentamento afirmou que “na verdade mesmo ali foi fechado
por causa de nós mesmo, porque não tinha gente pra ficar ali direto ali não, ali foi nós mesmo
que seguramo a barra”, ao que o presidente do SINTTRAF acrescentou que “o garimpeiro
rico, o comerciante rico, eles não vai ficar na BR lá fechando”. Além deles, Ivone, presidente
do STTR/NP, confirmou na audiência pública do dia 18 de outubro de 2013 que os
assentados “foram os parceiros incansável, que seguraram a BR ali, do acampamento todo o
tempo, vieram com as famílias e permaneceram até o final do movimento”.
Durante a greve, algumas assentadas teriam atuado no preparo dos alimentos sob o
comando de uma presidente de associação, o que foi o caso de uma das entrevistadas:
Quando cheguei já me chamaram pra cozinhar. As cozinheiras eram a Verônica,
Gislene, Raquel, eu, Madalena, nossa irmã da igreja né, Lurdes, Mara e nossa chefe
e orientadora [a presidente de associação]. As cozinheiras ficaram conhecidas lá.
Nós ganhou capa de chuva. Empresários chegaram lá, viram a gente cozinhando na
chuva, levaram maquinário e limparam a cozinha, porque a água empoçava, ficava
mau cheiro. Prefeito mandou máquina pra lá domingo (Maria, entrevista concedida
em 31 de outubro de 2013).

A comida era fornecida por comerciantes e fazendeiros, dentre os quais foram citados
pelos informantes os donos dos supermercados Du Valle, Castanha, Tradição e União, e os
fazendeiros: Luiz Bazanella, presidente da ACINP – também comerciante, conhecido como
Luiz da Skol –; José Pinheiro, cuja fazenda se localiza dentro da Flona do Jamanxim; e uma
família que forneceu água mineral. De acordo com o genro de Maria, que também participou
da interdição, “tinha comerciante que deu apoio em comida, pois nós somos fracos né; os
fazendeiros sem supermercado mandavam um boi por dia, carneiro [...]”.
Porém, nem todos os comerciantes apoiaram a greve. O casal Maria e Silva fez
questão de ressalvar que um dos grandes empresários de Novo Progresso, o ex-prefeito Neri
Prazeres, dono do supermercado Esmeralda, dentre outros estabelecimentos, teria sido contra
a interdição da rodovia e que “ele não ajuda ninguém”. Ao lado disso, o mesmo casal
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reclamou dos funcionários da PrazMaTec – loja criada pela família de Neri Prazeres, cujo
dono atualmente é seu cunhado e vice-prefeito de 2009 a 2012, Ricardo Faccin –, pois durante
a interdição eles teriam colocado notas de R$50,00 e R$100,00 na testa dizendo que não
precisa do ouro ou do dinheiro do ouro, sugerindo que os assentados estavam participando da
greve apenas para obter dinheiro.
Houve, além disso, divergências entre os próprios participantes na forma de conduzir a
manifestação. Conforme foi narrado pelos informantes, no primeiro dia da greve, a BR-163
foi fechada por 32 horas seguidas, mas depois, por decisão dos presidentes de sindicatos,
passou a ser aberta de 24 em 24 horas, em detrimento de assentados que queriam mantê-la
fechada por 36 horas, com o fim de fazer maior pressão para obter uma resposta eficaz e
rápida do INCRA.
De qualquer modo, como Silva ressalvou, “nós não tinha gente pra segurar [interditar
a rodovia] 24 horas todo dia” e, por isso, precisaram da ajuda de alguns caminhoneiros que
teriam se tornado amigos dos assentados para conseguir manter a BR-163 fechada à noite.
Afirmou que muitos caminhoneiros teriam sido compreensivos ao ponto de buscar conversar
com os manifestantes, e que “nós explicava e eles concordavam, nós comia junto com
caminhoneiros”, o que foi confirmado por outros assentados. Silva indagou ainda: “qual
greve que tu viu que tinha 3 danones pra tomar? Água mineral 24 horas? Caminhoneiros
comeram com a gente, tinha até sobremesa”.
Ao mesmo tempo, alguns caminhoneiros não teriam apoiado a interdição, tendo até
mesmo chamado os assentados de vagabundos ou de sem-terra, o que estes contestaram
veementemente, pois de acordo com os entrevistados eles não seriam pessoas desprovidas de
terra, faltando-lhes apenas a regularização do assentamento, o qual enfatizam ter sido criado
por iniciativa do próprio INCRA. De acordo com Silva, um caminhoneiro chegou a tentar
“furar o bloqueio e aí derrubamos a carga de milho; na verdade eram dois caminhoneiros
contra, mas quando o segundo viu a carga do primeiro no chão voltou, deu ré, e desistiu de
brigar”. O caminhoneiro cuja carga foi derrubada estava carregando 30 toneladas de milho e
teria avançado com a caminhonete em cima dos manifestantes. Mas depois do ocorrido, ele
“se acalmou, pediu desculpas e comeu com nós”.
O mesmo entrevistado chegou a declarar que teria “colocado fogo naquela carreta lá
de milho, sorte que os presidentes dos sindicatos me tiraram porque a turma ia linchar ele, ia
espancar ele; quinhentas pessoas ninguém ia preso”. Asseverou ainda que:
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Eu mais uns oito aqui do assentamento queria colocar fogo quando chegava um que
tentava passar. Um tentou se atrever e passar por cima da tora. Assentados
esquentaram o lombo dele, deram uns tapas. Se acalmou. A polícia tava lá toda hora
pra evitar confusão. Não teve confusão, só bate-boca (Silva, entrevista concedida em
31 de outubro de 2013).

O tom das narrativas acerca de alguns sindicatos por vezes era crítico quando se
comentava sua atuação na greve. Um dos presidentes de associação, por exemplo, contou que
Agamenon, presidente do SINPRUNP, e João Garimpeiro, presidente do SIGANP, “queriam
deixar passar moto, passar ônibus com alunos, mas nós não deixemo passar nada, só gente
doente, só ambulância”. Afirmou ainda que na interdição Agamenon, João Garimpeiro e
Ivone, presidente do STTR/NP:
[...] ficaram lá dando entrevista bonitinho... enquanto eles fica bonitinho lá nós vamo
trancar nós mesmo aqui, nós mesmo trancou, quando eles chegaram ficaram tudo
por cima de nós. Não, nós não tamo aqui pra ter conversa bonita não, viemo aqui pra
fechar. (Presidente de associação, entrevista concedida em 22 de outubro de 2013).

Entretanto, na maioria dos relatos se citava João Garimpeiro e Ivone como
sindicalistas que ajudam os assentados (ver Capítulo 5). Maria, por exemplo, fez menção à
sua nova televisão, que ganhou de João Garimpeiro no último dia da greve, pois ele teria
perguntado aos assentados se queriam levar alguma coisa do acampamento montado para o
bloqueio e ela respondeu, brincando, que queria a televisão.
Com relação a Agamenon, alguns assentados, como Silva e Maria, acreditam que ele
seria a pessoa responsável pela iniciativa de interditar a BR-163:
Silva: Chamaram nós pra fechação de estrada porque era um meio de apoio. O
Agamenon sabia que a gente era quente. A gente foi de laranja. O Agamenon usou a
gente de laranja, só falava em Flona, não falava da gente, mas Agamenon ajudou
muito nós. É o dono do sindicato dos fazendeiros. Dá apoio a quem ele defende no
sindicato: os fazendeiros.
Maria: mas [Agamenon] ajudou nós. Ele ganha dinheiro pra ser presidente do
sindicato. Pegaram nós do assentamento porque nós segurava lá. Nós não queria
Flona, nós tava apoiando só eles. Mas nós tava pro INCRA vir. (Entrevista
concedida em 31 de outubro de 2013).

Neste sentido, o presidente de outra associação do assentamento ponderou que “muita
gente criticou a gente achando que tavam só apoiando fazendeiro, mas eram três pautas da
greve: Flona; a guarita do ICMBio, que não deixou moradores lá de dentro passarem; e o PDS
Terra Nossa”. E esclareceu em seguida que “a nossa é a pauta única de regularização do
assentamento, nós tavamos lá defendendo nosso assentamento”, o que foi repetido por
diferentes assentados e resumido por Herlan (SINTTRAF): “cada um tava brigando pela sua
pauta, mas todo mundo junto no mesmo manifesto”.
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De toda forma, era de comum acordo que os assentados ajudaram ou apoiaram
aqueles que reivindicam a redefinição da Flona do Jamanxim. Ao mesmo tempo, muitos
consideram que, por ter sido iniciativa de Agamenon, os assentados teriam sido usados por ele
para a interdição funcionar. Como os residentes do assentamento Jane e Ricardo disseram,
“tem gente que diz que a gente foi enganado, porque já saiu benefício na Flona, nós não”.
Ou seja, sua participação na interdição teria gerado como resultado imediato a
promessa de transferência da superintendência do INCRA responsável pelo PDS Terra Nossa,
de Altamira para Santarém, através da Unidade Avançada deste órgão a ser implantada em
Itaituba, município próximo, o que facilitaria o contato por parte dos assentados. No entanto,
continuam aguardando a presença efetiva do INCRA no assentamento, por meio de
investimentos e da regulamentação do PDS.
Portanto, de acordo com os residentes do assentamento que participaram da greve,
apesar de terem apoiado os fazendeiros a conseguir o atendimento de suas demandas
referentes à Flona do Jamanxim, sua maior reivindicação ainda não foi resolvida – ou seja, a
desafetação de posses e a consequente regularização do PDS – tendo apenas recebido um
ofício do INCRA no final do manifesto sem um prazo de conclusão estabelecido. Porém, o
assentado Danilo acredita que “uma hora o INCRA tem que vir, o INCRA já veio pra Itaituba,
já melhorou, não vai ser Altamira mais não”, expressando assim uma visão mais otimista da
eficácia da greve.
Dessa forma, as opiniões no assentamento parecem se dividir entre aqueles que acham
que foram usados na interdição da rodovia e não conseguiram nenhuma solução concreta e
aqueles que acreditam que, apesar de terem sido usados, também foram ajudados ou, até
mesmo, usaram os demais participantes – especialmente os fazendeiros representados pelo
Agamenon, mas também o presidente do SIGANP – para divulgar o assentamento, como
afirmou Herlan, e/ou para pressionar o INCRA:
[...] como o pessoal lá é pouco e pra manter um manifesto hoje é pesado, aí surgiu
essa situação. Aí tá. Aí tem muita gente que falava ‘o Agamenon vai usar vocês’.
Mas eu digo ‘pois que nós vamos usar vocês também’. Aí dá uma pedra lá e dá
cá, porque eles vão usar nós e nós vamos usar eles. Porque nós vamos sentar
junto, mas nossa pauta tá lá. Como não tinha jeito como fechar só nós, porque a
despesa é grande mesmo e ali não dá pra você fechar porque o trânsito de carreta é
muito grande, aí surgiu esse detalhe aí do Agamenon. (Presidente de associação,
entrevista concedida em 22 de outubro de 2013; grifo nosso).

De toda forma, todos os assentados entrevistados pareciam concordar que somente
tomando uma atitude como fechar a BR-163 é que obteriam algumas de suas demandas. A

84

residente do assentamento Vera, por exemplo, afirmou que “a gente só vê resposta quando faz
um movimento como trancar a BR, mas também não resolve muito não, porque dão
benefícios só pra algumas pessoas, outras não”. Carolina, professora da escola e residente do
assentamento, disse ainda que “se ficar esperando ajuda do governo, de prefeitura, não
consegue nada”.
Ademais, muitos asseguraram que se o INCRA não visitar o assentamento e não der
soluções concretas para as suas demandas até o início de 2014 – mais precisamente até o dia
18 de fevereiro conforme um dos entrevistados – eles vão interditar a BR-163 novamente,
porém dessa vez em frente ao PDS Terra Nossa. Uma presidente de associação, por exemplo,
prometeu na audiência pública, em nome dos assentados, que irão bloquear novamente a BR163 caso suas demandas não sejam atendidas, lembrando não ser a primeira manifestação
realizada para cobrar a regularização do assentamento e a resolução da “situação entre
assentados e posseiros”:
Então eu to aqui reivindicando. E também to trazendo um recado do pessoal do
Terra Nossa, que assim como nós fechamos em [2011] e 2013 a BR, se o INCRA
não vir pra regularizar nossa situação, nós tamos prontos pra fechar novamente a
BR-163. Porque em [2011] veio servidor do INCRA, fez acordo com nós, nós temos
documento em mãos, pra ele vim resolver a situação, até hoje tamos esperando e
nada. Então fizemos de novo outro manifesto e tamos esperando novamente. Se isso
não acontecer, nós vamos voltar pra BR pra que alguém tome providência. Porque o
INCRA nos largou lá e até hoje tamos lá do mesmo jeito. (Presidente de associação
do assentamento, audiência pública, 18/10/13).

Por fim, é interessante notar que nenhum assentado mencionou a participação de dois
presidentes de associação do PDS Terra Nossa na interdição da BR-163. Silva acusou-os de
terem atuado junto ao Neri Prazeres para acabar com o manifesto, uma vez que este
empresário discordou da interdição desde seu início. Conforme seu relato, os dois presidentes
teriam se reunido com Neri em seu escritório, onde ficaram “ligando pra Brasília dizendo que
era contra a greve, e Neri ligou pro INCRA” para enviar o ofício aos residentes do
assentamento, o que teria resultado, eventualmente, no fim da interdição sem todos os
resultados pretendidos pelos assentados.

2.3 PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS DA FLONA DO JAMANXIM
Três produtores rurais entrevistados, Enzo, Fernando e Manuel, participaram por
algum período da greve da BR, mas não chegaram a dormir no acampamento da
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manifestação. Esses produtores que possuem ou já possuíram terra na Flona do Jamanxim,
além de participarem da manifestação, iam e voltavam para a cidade para pegar manifestantes,
uma vez que atualmente trabalham como taxistas. Alguns chegaram a dizer que durante a
interdição da BR-163 o movimento dos taxistas melhorou bastante, rendendo-lhes maiores
ganhos financeiros. Conforme seus relatos, teriam participado da interdição os produtores
rurais da Flona do Jamanxim (também chamados de fazendeiros), garimpeiros, comerciantes
e assentados. No que tange à defesa da redução da Flona, o posseiro Sandro, que não pôde
participar, mas concorda com a interdição, constatou que:
Os posseiros participaram bastante. Garimpeiro, fazendeiro, comerciantes... Enfim,
cada classe participou um pouco, porque isso aí tá prejudicando todos né. Tá
prejudicando o comércio, tá prejudicando o desenvolvimento, tá prejudicando a
produção, tirando o direito de trabalhar (Sandro, entrevista concedida em 1º de
novembro de 2013).

Enzo alegou que além da questão da redefinição da Flona do Jamanxim, participou da
greve em apoio aos assentados que “só têm 8 alqueires e só podem desmatar 3, não dá pra
plantar”. Sando concorda que em assentamentos como o PDS Terra Nossa, os lotes destinados
à produção agrícola seriam insuficientes: “com 8 alqueires você não faz nada, aqui você não
faz progresso com 8 alqueires de terra”. E Manuel comentou que somente a partir de “40
alqueires dá pra pecuária, plantação, legume, mexe com uma verdura, galinha, porco”.
Quanto à reivindicação dos garimpeiros, Manuel opinou que nem todos estariam com
razão, pois “tem garimpeiro que abusa mesmo, tem que dar uma leizinha neles aí”, assim
como “muita gente abusa do meio ambiente, desmatam 3.000 alqueires por aí”. Enzo, por
outro lado, apoia os pequenos garimpeiros, argumentando que são os mais afetados pela
proibição de extração mineral na região do Tapajós. Ele compara a situação dos pequenos
garimpeiros à dos pequenos produtores, em sua opinião os mais prejudicados pelas políticas
do governo, ao passo que os grandes que atuam tanto na área da extração mineral, quanto na
produção agropecuária e na atividade madeireira conseguiriam facilmente a obtenção de
licenciamento ambiental. Assim, Enzo reclamou da “corrupção do ICMBio e do IBAMA: só
dão autorização da madeira para os grandes, para os médios e pequenos não, querem cortar o
pequeno garimpeiro porque não paga imposto, com os produtores é a mesma coisa”62.
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Neste sentido de diferenciar grandes e pequenos, Enzo também se queixou de que grandes frigoríficos que
compram gado em Novo Progresso para abater em Santarém, Manaus ou Mato Grosso roubariam dos produtores
rurais, ou seja, “roubam na balança: se entrega 19 arroba de carne eles medem 10 arroba na balança deles”, algo
similar ao que seria feito por algumas serrarias da região. Além disso, afirmou que uma firma em Novo
Progresso tem 86.000ha de terra devoluta, mas não é penalizada.
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Sandro também apoia os pequenos garimpeiros, insinuando que na proibição da
exploração mineral estaria em jogo a pressão por parte das grandes mineradoras (firmas do
exterior/moltinacionais), as quais já teriam registrado todos os subsolos na região:
O garimpeiro, por exemplo, deve ser reconhecido também, deve de ensinar ele a
trabalhar e preservar e não parar ele né isso? [...] Agora eu vejo de uma forma o
seguinte, que com a vinda dessas multinacional que já registraram o subsolo,
então isso tem elas por trás disso aí né. [...] Tá sendo tirado desses garimpos
quem trabalha há mais de 20 anos lá dentro. Não, manda alguém pra educar ele,
ensinar ele, e dar condição pra ele trabalhar. Porque vai gerar emprego e vai gerar
imposto pro governo [...] Essas coisas que tão ocorrendo aí não tão gerando imposto
por governo por falta de organização do governo, não é por causa do povo [...] Mas
organizado não é o jeito que o IBAMA chega, queimando motor, né, queimando
barraco, queimando moto, carro e ameaçando os cara. Não é assim que se organiza
as coisas (Sandro, entrevista concedida em 1º de novembro de 2013; grifo nosso).

Assim, ele conclui que atualmente a autorização das atividades das firmas do exterior
na Flona do Jamanxim ocorre em detrimento dos pequenos garimpeiros e dos produtores:
O governo tá dando prioridade pras empresas do exterior e não tá dando prioridade
pra quem perdeu uma mulher, perdeu filho, perdeu pai aqui pra segurar, pra ajudar a
segurar terra pra que o governo americano não tomasse. Hoje a gente tá sendo
chutado aqui de dentro (Antônio Ferreira, entrevista concedida em 1º de novembro
de 2013).

Para justificar a greve ou o trancamento da BR, os ‘posseiros’ dizem que estão
esperando uma medida do governo desde a criação da Flona e que essa indefinição levou a
algumas revoltas, apesar de ser um “povo pacífico”. Isso teria sido agravado tanto pela
impossibilidade de desenvolver atividades produtivas dentro da UC devido à fiscalização do
ICMBio, quanto pelas atitudes repressivas do IBAMA no combate ao desmatamento em todo
o município63:
O IBAMA diz assim ‘não, pode continuar trabalhando’, mas [...] se você precisa
queimar uma meia quarta de chão pra você plantar um feijão pra comer também não
deixa. Então, você não é dono, não tem autoridade. [...] Até hoje, tá fazendo 10 anos
que tá aí ó, todo ano é essa briga de IBAMA com fazendeiro, com sitiante,
queimando maquinário, queimando moto, queimando caminhão, trator, tudinho que
63

Um funcionário do IBAMA entrevistado no segundo trabalho de campo comentou, em tom de piada, que
muitas pessoas na ‘região’ confundem as atribuições do ICMBio com as do IBAMA, responsabilizando-se o
último por fiscalizações que são feitas pelo primeiro desde a sua instituição em 2007. Assim, enquanto a
implantação da guarita na entrada da Flona do Jamanxim é atribuída ao ICMBio, a fiscalização interna à UC
quanto às atividades e ao dematamento é associada ao IBAMA, apesar de todas as medidas internas às unidades
de conservação serem de responsabilidade do ICMBio, inclusive a fiscalização. Porém, como as ações de
embargo de propriedade, bem como a apreensão e até destruição de caminhões e instrumentos empregados na
atividade madeireira e garimpeira são executadas fora da UC por funcionários do IBAMA – que andam armados
e sob a escolta da Força Nacional –, muitos entendem ser este órgão o responsável pela maior parte das ações
repressivas no município. Estas ações, por seu turno, são mal vistas pela grande parte da população de Novo
Progresso, o que segundo Correa, Castro e Nascimento (2013) é resultado da manipulação “pelos políticos
locais, que insuflam a população local contra o IBAMA” (idem, p.124-125), havendo “ameaças dos dois lados”.
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aconteceu aqui. E aí, como é que fica a situação? [...] To esperando um ano, esperou
dois, é oito, todo mundo, 90% revoltado, tranca a BR e... [...] Então, quer dizer... o
povo, ao invés de amenizar a situação vai cada vez agravando mais [...] Aqui o povo
aqui é pacífico, o povo aqui é manso. Porque se o povo fosse olhar a situação que
vem atravessando e o abuso que muitas vezes o IBAMA faz sem necessidade, ia
botar fogo até no avião [helicóptero do IBAMA usado para a fiscalização], mas o
povo aqui não, tá esperando pelo governo, tá com paciência, às vezes se revolta, fala
uma coisa ou outra, mas taí esperando (Sandro, entrevista concedida em 1º de
novembro de 2013, grifo nosso).
Esse lugar tá cru. Mato Grosso tem patrimônio rico de soja, de milho. Trancamos
BR por causa disso. Porque vemos passar a riqueza do Sul e de Mato Grosso e não
podemos plantar. Hoje passa umas 300-400 carretas pela BR, isso porque não
asfaltou ainda (Manuel, entrevista concedida em 25 de outubro de 2013).

Por fim, dois personagens já citados anteriormente foram considerados importantes na
greve pelos entrevistados, porém de diferentes formas. O presidente do SINPRUNP,
Agamenon, foi recomendado por Enzo e Sandro para a pesquisa sobre as questões da Flona
do Jamanxim, descrevendo-o como um importante representante dos ‘posseiros’ nessa
situação. O último asseverou ainda que o ex-prefeito Neri Prazeres teria resolvido em parte as
questões levantadas pelos manifestantes, dando fim à interdição da BR-163. Manuel, por
outro lado, apesar de ter participado da greve da BR, comentou que não acredita que a mesma
foi eficaz, uma vez que na audiência pública do dia 18 de outubro os sindicalistas e políticos
que ficaram na mesa, muitos dos quais atuaram na manifestação, estariam fazendo “jogo de
cintura de político; não deixam a gente falar e falam à beça, depois vão jantar juntos e acaba
tudo em pizza”64.
Agamenon (SINPRUNP) estava na mesa dessa audiência pública, assim como Mônica
Côrrea, a presidente da Associação dos Produtores Rurais da Gleba Imbaúba e Gorotire –
também indicada por Enzo como uma importante líder dos produtores –, ambos defensores da
redução da Flona do Jamanxim. Em entrevista, Agamenon assegurou que sua
“representatividade é regional e o SINPRUNP atende a todos os produtores rurais”. Como
presidente do sindicato, se certificou de que nenhum confronto ocorresse por parte dos
manifestantes, apesar de ponderar que medidas como a derrubada do carregamento de milho
são necessárias para causar o efeito desejado:
[...] tenho prerrogativa estatutária pra fazer manifestação pacífica; não posso pedir
pra polícia ajudar. Tem que conhecer legislação pra fazer isso. Tá nos meus ombros
qualquer incidente que tiver. Apesar de que o incidente é que vai dar a pressa pro
governo agir. Viraram o caminhão de milho de um cara lá, quase queimaram o
milho dele. Chegava quatrocentos caminhões por dia. Abria de 12 em 12 horas pra
aliviar. Aí brigava feio. Se em um dia não tivesse o êxito não iam abrir no dia
64

No Capítulo 5 serão examinadas as relações entre os ‘posseiros’ da Flona e aqueles que vêem como seus
representantes, com foco em Neri Prazeres e Agamenon Menezes.
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seguinte. Tinha uma equipe que queria quebrar o IBAMA, não tavam aguentando.
Foram oito dias no total, quatrocentas alimentações de dia e quatrocentas de noite.
Dormimos em barracas. Fiquei 72 horas sem dormir, mas to velho pra isso...
(Agamenon, entrevista concedida em 21 de outubro de 2013, grifo nosso).

Disse ainda que nenhum caminhoneiro chegou a ofender os manifestantes, mas que o
caminhoneiro que carregava o milho “quis falar e veio manifestante, que quase partiu pra
cima dele; eu tive que segurar ele”. Na audiência pública, Agamenon ameaçou que se a
questão da Flona não avançar pelo diálogo, “nós vamos fechar de novo a BR em definitivo,
fazer que o governo olhe pra isso aqui de forma diferente” e afirmou ainda que:
Há forte indício que o governo não quer legalizar ninguém, querem esvaziar
Amazônia. Tanto que o IBAMA conseguiu autuar, interditar 600 propriedades em
NP, temos 1.800 e poucas propriedades com 600 embargadas [...] Isso é um absurdo.
Vamos ter que fechar a BR de novo. Há mais de 5 anos, a Ivone, o pessoal do
assentamento precisando... precisamos fechar a BR pra fazer com que as coisas
aconteçam. Gostaríamos de trabalhar com diálogo, mas não dá. (Agamenon
Menezes, audiência pública, 18/10/13).

A redução da Flona do Jamanxim é incluída por ele como uma das três pautas que
motivaram a interdição da BR-163 em 2013. As outras duas citadas por Agamenon são: a
melhoria do assentamento Terra Nossa e a resolução do “problema da guarita do ICMBio”. A
guarita, para ele, teria afetado principalmente garimpeiros, mas também o comércio e os
produtores rurais. Com relação ao assentamento, sustentou que só falta o programa Terra
Legal fazer a medição das áreas para regularizar os ‘posseiros’ e que com isso a situação
estaria resolvida. Lembrou ainda que há uma ação judicial referente ao PDS Terra Nossa, mas
que há uma área “sobrando no fundo”, para onde os assentados poderiam ser realocados, em
sua opinião.
Agamenon asseverou também que não haveria nenhuma divergência entre assentados
e ‘posseiros’ na área do PDS Terra Nossa. Reforçou repetidamente ser contra a separação
entre pequenos e grandes produtores rurais. Comentou, por exemplo, que: “O INCRA e o
MDA queriam causar briga entre pequenos e grandes, mas eu cortei isso em Novo Progresso,
quem mais precisa do sindicato é os pequenos; o FETRAF [através do SINTTRAF] tava junto
com nós na audiência, assim como Ivone [STTR/NP]”65.
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Agamenon se refere ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTTRAF),
vinculado à Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF) e à
Ivone Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Novo Progresso (STTR/NP).
Cabe mencionar que nenhum representante do SINTTRAF participou da mesa da audiência, mas provavelmente
estava presente na mesma.
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Na audiência pública, Ivone Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR/NP) agradeceu à mesa em nome de Agamenon e indicou
defender, além dos assentados, os trabalhadores rurais empregados na Flona do Jamanxim.
Reforçou que:
[...] os problemas não é só nos assentamento, é geral, da Flona aqui. No início do
mês, no final do mês passado, botaram as guaritas onde os trabalhadores rurais são
impedido de trafegar nas vicinais porque o ICMBio tá ali. Quero deixar registrado
aqui que aqui tem famílias, tem gente de bem. (Ivone Alves, audiência pública,
18/10/13).

É interessante observar que, curiosamente, Ivone havia se queixado em entrevista
realizada em fevereiro de 2013 que tanto Agamenon quanto o prefeito teriam sido contra a sua
proposta de criação de uma comissão acerca da Flona do Jamanxim, a qual foi sobreposta ao
assentamento PDS Vale do Jamanxim, que teve que ser cancelado. Ela havia afirmado ainda
que o principal conflito existente no município se dá entre grandes e pequenos – segundo ela,
há pequenos e grandes ‘posseiros’ envolvidos na questão da Flona – e que “os grandes falam
que apoiam os pequenos, mas são como massa de manobra, pauta dos pequenos nem
aparece”. Já na audiência pública, a presidente do STTR/NP não mencionou esse conflito,
apenas enfatizando as reivindicações e problemas enfrentados por aqueles que considera
serem os pequenos que representa: os assentados e trabalhadores rurais.
Em suma, os entrevistados destacaram que desejam, sobretudo, a legalização daqueles
que possuem documento comprobatório de sua ocupação anterior à criação da Flona do
Jamanxim, de forma que possam tornar-se donos efetivamente da terra para poderem voltar a
trabalhar. Neste sentido, sua reivindicação é semelhante à de muitos habitantes de Novo
Progresso que demandam a titulação definitiva de suas terras pelo governo federal. De certa
forma, também é parecida com as causas dos pequenos garimpeiros que estão reivindicando a
legalização de sua atividade. Como Enzo apontou, “aqui em Novo Progresso é bom para fazer
um futuro, desde que o governo arrume documentação pro povo”.

2.4 GARIMPEIROS
O presidente do SIGANP João Garimpeiro enfatizou haver um sério problema entre
pequenos e grandes na extração mineral, além de asseverar que a “briga do sindicato é 100%
pro pequeno garimpeiro”. No caso da interdição, estaria defendendo os pequenos garimpeiros
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que trabalham e/ou residem há décadas na Flona do Jamanxim, assim como aqueles que
passam pela guarita do ICMBio para trabalhar na Área de Proteção Ambiental (APA)
Tapajós, criada em 2006 e situada aos fundos da referida Flona.
João assinalou que antes de fecharem a BR-163, as lideranças locais e a prefeitura
teriam ido a várias reuniões em Brasília para tentar resolver a situação da redefinição da Flona
do Jamanxim e da fiscalização – que prejudicaria “garimpeiros, madeireiros e pecuaristas, não
dão licença mesmo aos que desmatam só os 20% [permitidos por lei]”. Como não surtiu
efeito, as “lideranças sindicais com a sociedade resolveram interditar” devido ao “descaso do
governo, esqueceu da gente”. Os participantes da manifestação citados por João foram:
SIGANP, SINPRUNP, SINTTRAF, ACINP, Lions Club, garimpeiros, assentados do PDS
Terra Nossa, comerciantes e madeireiros66.
O presidente do SIGANP narrou que a interdição da BR-163 contou com uma média
de 1.500 a 2.000 pessoas no final do dia (depois das 18hs), quando fecham os comércios, e
que cerca de 200 pessoas dormiram em barracas todo dia. Os assentados do PDS Terra Nossa
teriam sido os que mais tempo permaneceram na interdição e, para facilitar sua permanência,
“providenciamos barraca com televisão, internet, água mineral (mais de 100 galão de 20
litros)”. Segundo ele, os comerciantes, muitos dos quais teriam participado, e pecuaristas
doaram comida e especialmente carne. Com isso, “todo mundo comeu à vontade,
principalmente caminhoneiros”. Destacou ainda que:
A gente ficou feliz porque foi pacífico. Nós aqui fomos muito pacífico. A gente
mostrou que não quer fazer vandalismo. Não teve nenhuma briga, nenhum preso.
Sempre aparece um ou outro caminhoneiro que dá problema. E dá pra entender. O
nosso problema é o governo [...] Em fechamento de BR, isso [discordância] é
natural, sempre tem divisão de opiniões. Muitos não queriam que liberassem em
hora nenhuma. Outras não, não tem interesse de ser irracional (João Garimpeiro,
entrevista dia 04/11/13).

Ele se solidarizou com a pauta dos assentados, os quais “querem sentar pra negociar
redefinição do assentamento, até favorecendo os posseiros e o INCRA não faz nada”. E
informou que no dia 20/11/13 haveria uma reunião em Brasília pra discutir o desfecho das
audiências públicas realizadas na região em outubro, na qual estariam presentes o prefeito,
vereadores, presidentes de sindicatos, representantes do ICMBio e da Casa Civil. Segundo
João, “se não tiver desfecho [da audiência pública] não vamos ficar de braços fechados,
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Cabe ressaltar que João Garimpeiro nunca mencionou o STTR/NP e nenhum outro entrevistado comentou
sobre a participação do Lions Club, que deve ter se restringido a um apoio formal ou a ajuda em alimentação.
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vamos cobrar em Santarém o documento do INCRA, vamos cobrar guarita, PDS Terra Nossa
e a redefinição da Flona”.

2.5 MADEIREIROS
Ao contrário do que os meios de comunicação e João Garimpeiro afirmaram – ainda
que o último tenha ressalvado que poucos madeireiros foram para a interdição – Aldemir
Picinato, presidente do Sindicato da Indústria Madeireira do Sudoeste do Pará (SIMASPA),
negou haver participação do setor madeireiro: “não participamos da interdição da BR porque
os motivos eram diferentes, garimpo e assentamento; são objetivos e necessidades diferentes,
[pros madeireiros] não adianta só mexer na fiscalização”. O presidente do SIMASPA
inclusive divergiu da posição dos garimpeiros, argumentando que “é ilegal qualquer atividade
dentro da Flona do Jamanxim, a lei deve se estender a todos, então garimpo não pode ter lá”,
defendendo ainda que se os garimpeiros estão contestando a fiscalização para trabalhar em
uma área fora da Flona (na APA Tapajós), deveria haver duas guaritas, de entrada e de saída,
para garantir que a extração mineral não será feita onde é proibida.
Para explicar a associação feita por grande parte dos meios de comunicação entre os
madeireiros e a manifestação, Picinato comentou que “tudo de ruim que acontece dizem que
são os madeireiros”. Defendeu ainda que, ao contrário do que costuma ser divulgado, a
maioria dos madeireiros estaria extraindo madeira fora da Flona do Jamanxim e, portanto,
“não seria o interesse de todos os madeireiros participar da interdição da BR”. O problema
que os madeireiros enfrentariam hoje seria a morosidade da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA) na liberação do Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos
Florestais do Estado do Pará (CEPROF). Justificou ainda a não adesão do SIMASPA à
interdição pela sua atuação dentro da legalidade, o que inviabilizaria uma posição contrária à
fiscalização.

2.6 COMERCIANTES
Luiz Bazanella, presidente da Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso
(ACINP), parece concordar com o presidente do SIMASPA ao afirmar que o “madeireiro nem
perde muito lá, tira pouco da área da FLONA, e tá procurando a legalização”. Ele disse que a
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razão que gerou a interdição da BR-163 foi a “ausência do governo”. No que tange à Flona
do Jamanxim, opinou que “o ICMBio tinha que ficar lá dentro [da Flona] e não na cidade sem
deixar ninguém entrar; tem guarita na cidade”, ou seja, na ponte que dá acesso à Flona.
Segundo Luiz, “o comércio é o grande prejudicado pela situação do garimpo”, ou seja, de
fiscalização, pois depende do garimpo em 60%. Comerciantes e empresários estariam “no
abismo do caos com esse impasse”.
Afirmou ainda que a “questão do assentamento Terra Nossa é um impasse” e que o
INCRA nunca foi ao assentamento para realizar sua demarcação. Também critica a própria
criação do assentamento, pois os “posseiros perderam parte da propriedade por causa do PDS,
colocado em cima da área, cortando propriedade, sem chamar ninguém pra conversar”. Estes
fatores, por seu turno, teriam ocasionado brigas “sobre invasão ou não da propriedade”, uma
vez que “esse povo [os assentados] nem sabe o tamanho dos seus lotes no PDS para não
invadir a fazenda dos outros”.
De acordo com o presidente da ACINP, Agamenon (SINPRUNP) é sindicalista e
entende bem da situação, tendo sido capaz de juntar o “problema do assentamento mais os
garimpeiros”. Com isso, os três sindicatos, o SINPRUNP, o SIGANP e o STTR/NP
chamaram a ACINP para apoiá-los no fechamento da BR-163. Eles “pediram ajuda e eu
respondi que ajudaria na mobilização”67, mas que não iriam fechar o comércio durante a
interdição porque em uma reunião da associação nem todos quiserem participar, ainda que
Luiz tenha indicado que ela seria de interesse de todos. Assim, tanto a ACINP quanto o Clube
dos Dirigentes Lojistas (CDL) ajudaram o movimento com alimentos, chegando a fornecer
cerca de 600 almoços por dia.
Em sua visão, a participação da “população” foi expressiva e teria sido boa a
interdição, percebida por ele como causa da realização da audiência pública no município,
sobre a qual ouviu comentários positivos na rua. Para ele, “infelizmente tem que causar uma
situação daquelas pra conseguir algo” e para comprovar seu efeito, comentou que a
manifestação foi transmitida pela Rede Globo.
Por outro lado, outro comerciante da cidade de Novo Progresso e membro da ACINP
Neri Prazeres, reconhecido como produtor rural/fazendeiro e citado por diferentes pessoas
67

Funcionários entrevistados do CDL e da ACINP enfatizaram o caráter de ajuda destas associações na
interdição da BR-163, já que a “briga mesmo é dos sindicatos”. Segundo um dos funcionários, “o sindicato dos
garimpeiros [SIGANP] e dos agricultores [STTR e SINPRUNP] pediram a ajuda do comércio, pro impacto ser
maior pra autoridades”. Também afirmaram que o Agamenon é quem “tá na frente disso”, da interdição.
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como responsável pelo fim da interdição, negou veementemente ter apoiado a manifestação.
Inclusive, falou que se estava divulgando nos meios de comunicação locais uma foto da
interdição que sugere que um caminhão de seu supermercado, o Esmeralda, estaria levando
mantimentos para os manifestantes. No entanto, esclareceu que na verdade seu caminhão
estava levando óleo diesel para uma obra que sua empresa está realizando na vicinal de um
assentamento e que o motorista apenas estava esperando abrirem a rodovia às 17hs para voltar
para a cidade, mas “o pessoal se aproveitaram e bateram a fotografia pra dizer que nós
estávamos levando mantimento pro movimento, mas não é verdade”.
Neri justificou que não apoiou a manifestação porque “essas paralisações só prejudica
nós, não ajuda em nada”. O ex-prefeito contou que foi um dos comerciantes a se
manifestarem contra o bloqueio na reunião da ACINP, uma vez que “começaram a alegar que
queriam que o comércio fechasse, mas como vai fechar um comércio que tem funcionários
pra pagar, tem contas pra pagar [...]”. Apesar de ter se mostrado indiferente à atuação da
ACINP durante a manifestação, através do envio de alimentos por parte de alguns membros,
ressalvou que:
Neri: [...] sei que de alguma forma apoiou um pouco, mas depois teve problema,
porque comerciantes não quiseram mais apoiar. Aí começou o conflito, do
Agamenon falar que ia quebrar os comércios, aí ficou um negócio meio conflitante...
Pesquisadora: entre o Agamenon e os comerciantes...
Neri: é, ele foi pra rádio, falou um bando de asneira. A Rádio Comunitária. Ele
falou, exigindo que fechasse os comércios, ameaçando os comerciantes e tal. Eles
não tavam bancando né [risos]. Eu mesmo não entendo, vai querer que pare uma
cidade [...], fechar todos os comércio. Como ficar uma semana com comércio
fechado? Como é que as pessoas vão comprar? Onde os próprios comerciantes vão
pagar suas contas? E os produtos vencendo né... Não existe isso, eles queriam que
fizesse. E bancasse com mantimento. (Neri Prazeres, entrevista concedida em 04 de
novembro de 2013).

Juntamente aos problemas decorrentes da paralisação do comércio, argumentou que a
interdição teria sido desnecessária, pois o DNPM já havia enviado um ofício liberando os
garimpeiros de transitarem pela Flona do Jamanxim para trabalhar na APA do Tapajós. Ao
lado disso, já havia sido contratada uma empresa para fazer o estudo de redefinição da Flona
do Jamanxim e, com isso, a Casa Civil teria se disponibilizado para receber uma comissão de
representantes da Flona e da empresa para que acordassem sobre uma nova proposta de
demarcação dessa UC. Para ele, isso teria sido um passo importante para que os interessados
na redução da Flona conquistassem suas reivindicações, o que estaria sendo comprometido
pelo movimento:
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Aí, as associações aí, de produtores, que eu não concordo muito, o sindicato dos
produtores rurais, o que que eles fizeram? Imaginaram que poderia ter acerto,
acordo, aí fizeram aquele movimento pra dizer que foi eles que resolveram através
da pressão, dessa forma, entendeu? Eu não achei positivo isso, achei que ia
atrapalhar inclusive a conversação, porque, o que que eu entendo: se eu e você
temos um litígio de terra e alguém organiza uma reunião pra nós sentar na mesa pra
negociar, aí você manda alguém sitiar minha propriedade, por exemplo, ou... não vai
dar acordo de fato, entendeu? Aí o que aconteceu foi isso, entendeu? Aí, o que eles
fizeram: como [...] o sindicato não tinha forças pra fechar a rodovia porque ninguém
ia apoiá-lo, ele usou os assentados pra fechar a rodovia. Aí os assentados fecharam,
foram pra lá. Depois eles não aguentavam mais, porque demorou muito tempo, eles
queriam parar o manifesto e as pessoas do assentamento falou “negativo, queremos
resolver nosso problema”. Aí ficaram naquele negócio sem saber o que fazia. (Neri
Prazeres, entrevista concedida em 04 de novembro de 2013, grifo nosso).

No momento em que passou a haver desacordo entre assentados e demais
manifestantes quanto à continuidade da interdição, Neri teria sido chamado para uma reunião
na Câmara Municipal. Após a reunião, ele chamou os presidentes do SINTTRAF e do STTR,
assim como das associações do assentamento, para conversar sobre o assunto. A partir disto,
ele teria ligado para o superintendente do INCRA de Santarém, com o qual ele é “muito bem
relacionado” por ser indicação de seu partido, o PMDB.
Na conversa por telefone, o empresário disse ter aconselhado o superintendente a
fazer um ofício com a assinatura do presidente do INCRA se comprometendo a atender as
demandas dos assentados de forma a resolver tanto o “litígio dos pecuaristas com os
assentados” através da desafetação quanto à necessidade de transferência de supervisão do
PDS para a unidade do INCRA em Itaituba. Depois de falar com o INCRA, conversou com o
prefeito e, segundo ele, “é dessa forma [que] acabamos com o manifesto, foi a minha
participação, foi só essa”.
O empresário questionou ainda as intenções de Agamenon por ter incitado assentados
e garimpeiros a integrarem a manifestação justamente durante a semana em que estava
agendada a reunião com a Casa Civil: “no dia da reunião eles fecharam a rodovia que era pra,
que se desse um acordo lá era por causa dele [Agamenon], que fechou a rodovia”. Porém,
após as dificuldades surgidas para a manutenção da interdição e as reuniões realizadas sobre a
Flona do Jamanxim, Agamenon teria passado a querer terminar a manifestação, o que só foi
feito quando foi enviado o ofício do INCRA para os assentados. Assim, conclui que os
assentados teriam sido usados, bem como os garimpeiros, e que tudo foi organizado
“aproveitando o momento”.
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****

Com base nas diferentes versões apresentadas, algumas questões podem ser
iluminadas a partir dos pontos mais ou menos consensuais e dissonantes presentes nas
narrativas. Primeiramente, pode-se notar que as pautas da interdição da BR-163 são de
conhecimento comum, ainda que uns tendam a privilegiar umas em detrimento de outras, ou
que alguns entendam de forma diferente os “problemas” enfrentados e os interesses dos
agentes elencados neste capítulo. Por exemplo, três ‘posseiros’ da área da Flona do Jamanxim
apontaram que os lotes dos assentados seriam pequenos demais para produzir, não fazendo
menção à regularização do PDS Terra Nossa. Essa pauta, inclusive, foi a menos difundida
pelos meios de comunicação (especialmente os extra locais) ou até mesmo foi confundida
com a demanda de redução da Flona do Jamanxim.
Ao lado disso, os madeireiros são representados pela imprensa como os principais
interessados na redução da fiscalização pelo ICMBio e até mesmo da UC, apesar do seu líder
sindical se contrapor veementemente à essa imagem e ter negado qualquer participação dos
seus associados no bloqueio da BR-163. Inclusive, os próprios agentes que atuaram na
interdição não reconhecem os madeireiros como manifestantes – com exceção do presidente
do SIGANP, que inclusive se mostrou surpreso quando lhe informei que o SIMASPA refutou
a suposição de que os madeireiros integraram a manifestação. Esse descompasso entre a
imagem propagada por uma parte dos meios de comunicação – particularmente o portal do
G1e o jornal O Liberal, bem como as reportagens televisivas – e a versão do sindicato dos
madeireiros parece indicar uma reação desses agentes a uma década em que dividiram com os
produtores rurais a responsabilidade atribuída pelo desmatamento da ‘região’ – e também
pela grilagem de terras – por órgãos ambientais. Assim, a negação de adesão dos madeireiros
organizados sindicalmente pode ser interpretada como uma forma de dizerem publicamente
que estão buscando se legalizar e que não possuem vínculo com a polêmica em torno da Flona
do Jamanxim.
Além do relativo consenso sobre as pautas, os seus conteúdos são considerados
legítimos pela maioria dos entrevistados – excetuando-se as dos garimpeiros, contestadas de
certa forma por um ‘posseiro’ da Flona que disse que alguns “abusariam” e pelo presidente do
SIMASPA, o qual afirmou que eles não deveriam contestar a fiscalização de quem passa pela
Flona. Assim, pôde-se verificar nos relatos que, por ter sido criada sobre atividades e
ocupações pré-existentes, a Flona do Jamanxim enfrenta forte contestação tanto por grande
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parte daqueles que têm posses na mesma (representados por associações e pelo SINPRUNP) e
trabalhadores rurais que trabalham nesses estabelecimentos rurais (por meio do STTR/NP),
quanto por garimpeiros que trabalham na Reserva Garimpeira – cuja participação foi
percebida pelos integrantes da manifestação como sendo protagonizada pelo SIGANP – e
comerciantes da cidade de Novo Progresso que dizem estar sofrendo as consequências de sua
implantação. O presidente do SIGANP disse ainda que estaria brigando pelo fim da
fiscalização da guarita do ICMBio, de modo que os garimpeiros possam trabalhar na APA
Tapajós. Além disso, é de comum acordo entre produtores rurais, comerciantes e garimpeiros
que a intervenção estatal (focada nas questões ambientais) estaria engessando ou, ao menos,
criando obstáculos à economia local.
Já o PDS Terra Nossa é palco de reivindicações pela sua regularização efetiva, o que
implica na desafetação de algumas partes para ‘posseiros’ que alegam ter ocupação anterior
em seu perímetro, dos quais somente um participou da manifestação. Paralelamente a isso, de
forma mais imediata, os residentes do assentamento exigiram a presença do INCRA no local.
No que tange às suas narrativas, buscaram enfatizar que foram os responsáveis por
“segurarem a barra” porque seriam “quentes”, assim como participaram da interdição com a
finalidade de defender a regularização do PDS e não a redução da Flona do Jamanxim,
reivindicação que apenas estariam apoiando enquanto parte dos manifestantes que buscavam
cada um brigar pela sua pauta particular.
Os produtores rurais, garimpeiros e madeireiros procuraram ressaltar em suas
narrativas que estão tentando legalizar suas atividades, a despeito do governo federal e
estadual, que só reprimiria – principalmente o IBAMA ao apreender gado, queimar
equipamentos, multar etc. – ou seria lento nas suas atribuições, não dando a “contrapartida da
regularização”. No caso dos madeireiros, apesar de através de seu sindicato se mostrarem
como a favor da legalidade e da fiscalização, há um questionamento quanto à morosidade da
SEMA em cadastrá-los de forma a levarem a cabo sua atividade.
Quanto às entidades representativas, três foram elencadas como as principais na
organização da manifestação: o SIGANP, o STTR/NP e, sobretudo, o SINPRUNP, cujo
presidente é citado muitas vezes como o “cabeça”, o que “está na frente disso”, “chamou nós”
ou “entende da situação”. Já a ACINP foi vista como apoiadora, o que é confirmado pelo seu
presidente, que disse ter ajudado a manifestação (com mantimentos), o que configura uma
forma de participação diferenciada segundo alguns relatos, pois “a briga mesmo” seria dos
três sindicatos supracitados.
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Os três sindicalistas, por seu turno, são os que apareceram e foram mais mencionados
na mídia, os que “deram entrevista bonitinho lá”, além de terem freado a tentativa de alguns
manifestantes de interditar a rodovia por um período maior do que o permitido ou de atearem
fogo nos caminhões cujos motoristas reclamavam do bloqueio, ações consideradas
“irracionais” para o presidente do SIGANP. Como Champagne (1984) identifica, os
organizadores da manifestação são aqueles que a decidem, buscam controlá-la nos mínimos
detalhes e visam agir principalmente sobre a representação que o público, através da
imprensa, fará do grupo que se manifesta. Isso é ilustrado pela fala do próprio Agamenon
(SINPRUNP) ao dizer “tenho prerrogativa estatutária pra fazer manifestação pacífica [...] Tá
nos meus ombros qualquer incidente que tiver”. Porém, ao mesmo tempo em que “segurou”
as ações mais extremadas de manifestantes – o que gerou um tom crítico à sua atuação por
parte dos residentes do assentamento –, ele reconhece que “o incidente é que vai dar a pressa
pro governo agir”. Essa noção de eficácia do incidente, de certa forma, pode ser relacionada
com a publicização da interdição, já que o protesto ganhou status de evento jornalístico
especialmente quando se tornou notícia nacional por meio do G1, cuja primeira reportagem
coincidiu com a derrubada do carregamento de milho por manifestantes.
É notório ainda nas versões de ‘posseiros’ da Flona do Jamanxim, dos residentes do
PDS Terra Nossa e do presidente do SIGANP uma diferenciação entre pequenos e grandes ou
fracos e ricos. Quanto aos pequenos e grandes, se faz referência tanto à atividade mineradora
quanto à agropecuária, sendo que os grandes são indicados como aqueles que possuiriam
mais facilidade de obter a autorização de extração mineral e vegetal, assim como de uso da
terra. Os termos fracos e ricos, por seu turno, são empregados pelos residentes do
assentamento para falarem de si mesmos em oposição aos comerciantes ricos, os fazendeiros
(com ou sem comércio) e até aos garimpeiros ricos. Não obstante isso, Agamenon afirma que
não há divergências entre pequenos e grandes em Novo Progresso, nem conflitos entre
assentados e ‘posseiros’ da área do PDS Terra Nossa. Outros ‘posseiros’, assim como
comerciantes e até residentes do assentamento reproduzem em certa medida esse discurso,
apontando que o real “problema” não é entre grandes e pequenos, mas sim a situação criada
pelo governo federal, por meio do IBAMA, INCRA e ICMBio.
Contudo, o ponto de divergência ou até mesmo de conflito explícito que atravessou
todas as versões diz respeito à própria adesão à manifestação. Por um lado, apesar de ser
considerado parte interessada pelo SIGANP, o SIMASPA alegou ter interesses diferentes aos
dos manifestantes, não fazendo sentido sua adesão. Por outro lado e de forma mais evidente,
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as versões sobre essa situação de protesto acabaram por revelar discordâncias expressas de
forma genérica pelo jornal Folha do Progresso quanto à legitimidade dessa forma de ação em
meio a processos de negociação com órgãos federais.
Isso se manifestou nas diferenças entre as falas do comerciante/empresário e produtor
rural Neri Prazeres e outros comerciantes (no caso aqui apresentado, o presidente da ACINP)
– o primeiro caracteriza a interdição como “desnecessária” e “prejudicial”, ao passo em que o
segundo acredita que trata do “interesse de todos” –, bem como o forte antagonismo de Neri
com Agamenon e sua atuação como sindicalista dos produtores rurais. Além disso, puderam
ser constatadas tensões entre alguns residentes do assentamento e Neri, considerado o
responsável pelo fim da interdição sem que conseguissem suas demandas, havendo ainda a
acusação de que dois presidentes de associação teriam colaborado com ele tendo em vista esse
desfecho. Dessa forma, cabe colocar em questão a aparente homogeneidade dos supostos
grupos participantes da manifestação – e mais ainda enquanto “manifestantes” tratados
genericamente por alguns meios de comunicação – e buscar examinar mais de perto suas
diferenças internas.
Assim, para se compreender uma manifestação, que é conjuntural, é necessário situar
essa ação num contexto mais amplo e recordar dados históricos, principalmente quando a
partir destes dados se torna possível desvendar como foi sendo construída a definição
contemporânea dos grupos em questão (CHAMPAGNE, 1984). Assim, os dados históricos
constituem um elemento-chave para compreender esse processo de configuração dos grupos
sociais conformados em uma situação de protesto. Além disso, como o objetivo dessa
dissertação é entender não só a manifestação, mas o que ela revela sobre as relações sociais,
entende-se ser necessária a investigação das condições sociais de constituição das mesmas.
Tendo isso em mente, no capítulo a seguir são abordadas as medidas governamentais
implantadas ao longo do tempo que possibilitam compreender os elementos que estão ligados
às reivindicações, posições sociais e às percepções dos agentes sociais que participaram de
alguma forma da manifestação – ainda que sua atuação na mesma por vezes se vincule mais
às versões de determinados agentes (incluindo-se a imprensa), do que à presença física ou ao
apoio efetivo à interdição da BR-163. Seguem-se, portanto, os dados referentes à formação do
município de Novo Progresso e das áreas de estudo, bem como de sua situação fundiária atual
(apresentada no Capítulo 1) e os incentivos ou constrangimentos ao desenvolvimento de
determinadas atividades ao longo do tempo, fatores esses que possuem forte vinculação com a
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geração de conflitos e ações organizadas de contestação anteriores aos antagonismos
manifestados na interdição da BR-163.
No quarto capítulo, por seu turno, são analisadas as histórias de vida daqueles que são
chamados de produtores rurais e de assentados pelas suas entidades de representação para
entender como são percebidas e avaliadas as políticas descritas no Capítulo 3 e as estratégias
dos grupos familiares elaboradas frente às mesmas. Por fim, as relações sociais entre cada um
destes agentes (produtores rurais da Flona e assentados) e aqueles que se apresentam como
seus representantes serão objeto de análise no quinto capítulo, assim como os conflitos que
perpassam essa relação e que se manifestam nas diferentes posições e tensões em torno da
interdição da BR-163.

100

3 POLÍTICAS DO ESTADO, OCUPAÇÃO ESPACIAL E CONFLITOS
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3.1 POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO DE NOVO
PROGRESSO
Até os anos 1970, populações indígenas dos troncos Jê e Tupi68, seringalistas e
seringueiros ocuparam a bacia do Tapajós no Sudoeste do Pará. A partir de 1940, enquanto os
indígenas eram alvo das políticas de pacificação pelo Serviço de Proteção aos Índios – em
grande parte para fortalecer a economia baseada na borracha, por meio da redução dos
conflitos entre etnias e entre indígenas e donos ou trabalhadores dos seringais –, os
seringueiros eram recrutados no Nordeste de modo a dar seguimento à ocupação da Amazônia
por trabalhadores nacionais, o que fazia parte do projeto “Marcha para o Oeste” do Estado
Novo69. De acordo com Machado (2013), ainda na década de 1950, mesmo com a segunda
crise da borracha e a redução de sua produção, a atividade seringueira continuou tendo grande
peso na economia de municípios como Itaituba – que abrangia os municípios Novo Progresso,
Trairão e Jacareacanga, cuja emancipação se deu na década de 1990.
Em 1958, com a descoberta de uma jazida rica em ouro por Nilçon Pinheiro no rio das
Tropas (a 350km de Itaituba) e a consequente expansão da garimpagem de ouro no Tapajós,
criou-se uma alternativa para os trabalhadores dos seringais nessa ‘região’, muitos dos quais
passaram a trabalhar na mineração, especialmente no entorno do rio Jamanxim. Ademais,
“várias pequenas localidades surgiram como apoio secundário à atividade garimpeira,
possuindo geralmente acesso fluvial” (MACHADO, 2013, p.5), sendo que as pistas de pouso
começaram a surgir em 1962 (RODRIGUES et al., 1994)70.

68

As populações indígenas que tiveram maior presença no território de Novo Progresso antes da década de 1970
foram os Panará, os Kayapó Mẽbengôkre (ambos do tronco Jê), os Xipaya, os Kuruaya e os Munduruku (os três
do troco Tupi). Determinados grupos indígenas participaram, geralmente de forma coercitiva, da atividade
seringueira – como os Xipaya, os Kuruaya e os Munduruku –, ou se confrontaram abertamente com a mesma –
como os Kayapó Mẽbengôkre e, em outro período, os Munduruku. Cf. VERSWIJVER, 1978; NIMUENDAJÚ,
1981; COSTA, 1998; PATRICIO, 2000; LEA, 2004; TURNER, 2006; EIA BELO MONTE, 2009, entre outros.
69
Desde 1891, com a valorização do preço da borracha o governo federal incentivou, através de propaganda e do
pagamento de passagens, o deslocamento para a Amazônia de mais de 350 mil famílias – sobretudo de pequenos
produtores – oriundas principalmente do Maranhão, Pará, Ceará e Mato Grosso (SILVA, 2005). Posteriormente,
com a importância estratégica da borracha na Segunda Guerra Mundial e tendo em vista dar “continuidade à
política de colonização interna” (MACHADO, 2013, p.4), o então presidente Getúlio Vargas recrutou milhares
de jovens – pequenos produtores e trabalhadores rurais, principalmente “vaqueiros” – do Nordeste para
trabalharem nos seringais da Amazônia. Estima-se que mais de sessenta mil “soldados da borracha” – jovens
(solteiros ou viúvos) entre 16 e 25 anos, oriundos do Nordeste – foram para a Amazônia (SILVA, 2005).
Segundo Torres (2012), os donos dos seringais controlavam os seringueiros por mecanismos de endividamento.
70
Nos anos 1960, a atividade garimpeira se concentrava nos pequenos igarapés dos rios Tropas, Crepori e
Jamanxim, para os quais eram enviadas mercadorias de Santarém (MACHADO, 2013). Nesse primeiro
momento da garimpagem no Tapajós, “cerca de 70% da mão-de-obra inicial do garimpo provinha dos seringais e
os outros 30% da área urbana, particularmente de Santarém” (RODRIGUES et al., 1994, p.12-13).
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No governo militar, um conjunto de medidas governamentais de ocupação territorial
por produtores rurais e garimpeiros foi implantado na Amazônia e, mais especificamente, no
Sudoeste Paraense. Dentre elas pode-se destacar a “Operação Amazônia”, elaborada pelo
governo Castelo Branco (1964-1967) – depois de ser aprovado o Estatuto da Terra pelo
Congresso (Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964), que estabelece a base legal para a
intervenção estatal na estrutura fundiária do país –, a construção da rodovia BR-163 (CuiabáSantarém) e os projetos de distribuição de terra contidos no I Plano Nacional de
Desenvolvimento (I PND, 1972-1974). Este, por seu turno, resultou no I Plano de
Desenvolvimento da Amazônia (I PDA) –, que visava garantir a infraestrutura, promover o
acesso a terra, gerar empregos e fomentar a agropecuária e agroindústria na ‘região’
(FERREIRA, 2010).
A “Operação Amazônia” resultou na criação do Banco da Amazônia (BASA), da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)71 e do INCRA72 – na época
vinculado ao Ministério da Agricultura. A SUDAM tinha como objetivo, por meio de
incentivos fiscais e creditícios do BASA e do Fundo para Investimento Privado no
Desenvolvimento da Amazônia (Fidam), atrair para a Amazônia capitais privados nacionais e
internacionais relacionados a projetos agropecuários e agroindustriais (OLIVEIRA, 2005). Na
década de 1970, esses incentivos foram divulgados por diferentes meios de comunicação,
como rádio, jornais e revistas (ver Figura 3.1) – e buscavam atrair produtores rurais para a
Amazônia Legal. Essa propaganda, cabe destacar, foi elencada como um importante fator para
a decisão de mudança por aqueles oriundos do Centro-Sul do país que chegaram à área de
estudo na época.
Dentro da lógica do I PND se inseriam o Programa de Integração Nacional (PIN) de
1970 – cujo objetivo era integrar a Amazônia à economia nacional –, e o Programa de
Redistribuição e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra), de 1971. O PIN,
além de estimular a colonização e propiciar incentivos fiscais e creditícios para a implantação
de projetos agropecuários e agrominerais, previa a complementaridade entre as rodovias:
Belém-Brasília (sul-norte), projeto desenvolvido pela extinta Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA); BR-163 (sul-norte) e Transamazônica (lesteoeste), ambas previstas no PIN; e Calha Norte, projetada posteriormente (CASTRO;

71

A SUDAM substituiu em 1966 a SPVEA, criada por Getúlio Vargas em 1953.
O INCRA foi criado em nove de julho de 1970, através do Decreto nº 1110 e foi resultado da fusão do
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (Ibra) e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (Inda).
72
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MONTEIRO; CASTRO 2005; BENATTI; FISHER, 2008; FERREIRA, 2010; TALASKA;
ARANTES; FARIAS, 2010).

Figura 3.1: Propaganda publicada na Revista Veja em 1970.
Fonte: Material doado por pessoas entrevistadas durante o campo em fevereiro de 2013.

A construção da rodovia BR-163, inaugurada oficialmente em 1976, ficou a cargo do
8º Batalhão de Engenharia e Construção no trecho paraense e se deu com financiamento
externo e recursos provenientes do Fundo Rodoviário Nacional (FERREIRA, 2010). A
abertura dessa rodovia gerou um grande impacto aos indígenas que habitavam a ‘região’,
levando inclusive a conflitos com operários. De acordo com o antropólogo Verswijver (1978),
por volta de 1970 os kayapós Mekrãgnoti do Baú – que hoje vivem na Terra Indígena Baú –
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incitaram outro grupo Mekrãgnoti73 a atacar operários encarregados da construção da rodovia
Cuiabá-Santarém ao norte da Serra do Cachimbo, no Pará, o que resultou na morte de sete
operários (idem, p.56).
Posteriormente, em 1972, 2.070 trabalhadores e 347 veículos já estavam na ‘região’ e
os índios Panará flecharam um trabalhador. Estes indígenas só foram oficialmente contatados
em 1973, através de uma expedição organizada para evitar maiores conflitos decorrentes da
construção da BR-163, que cortou o território tradicional Panará – entre o norte de Mato
Grosso e sul do Pará. Devido às mortes e doenças causadas pelo contato com a frente de obras
da estrada, foram transferidos em 1975 para o Parque Indígena do Xingu, da onde saíram
somente em 1995 e 1996 para a Terra Indígena Panará, demarcada pela FUNAI em 1994
(ARNT, 1996; entre outros).
Ao lado disso, a rodovia Cuiabá-Santarém foi o meio pelo qual milhares de famílias
desalojadas pela construção da Hidrelétrica de Itaipu no Paraná se deslocaram para o Norte do
país, principalmente para o Pará, Rondônia e Acre, estimuladas pelo governo federal
(SCHNEIDER; FORTES, 2011). O programa de desapropriação foi executado de 1978 a
1982 e afetou cerca de 40 mil pessoas no Brasil, na sua maioria pequenos agricultores e
comerciantes. A sua construção:
[...] afetou diretamente os municípios da região Oeste do Paraná – Foz do Iguaçu,
São Miguel, Medianeira, Matelândia, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon,
Terra Roxa e Guairá –, pois se fazia necessária a construção de um reservatório [...].
Os oito municípios deixaram de colher mais de 100 mil toneladas de soja, cerca de
31 mil toneladas de trigo, quase 34 mil toneladas de milho, cerca de 1.500 toneladas
de feijão, mais de 27 mil toneladas de mandioca, em torno de 1.700 toneladas de
arroz e 24 toneladas de café. (RIBEIRO, 2002, p.27).

Assim sendo, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, uma parte desses
agricultores desalojados e outras famílias de produtores rurais do Sul e Centro-Oeste se
mudaram para o eixo da BR-163 no Pará. Foi comum nesse período essas famílias irem para a
‘região’ para cuidar de fazendas cujos donos eram de estados como São Paulo e Mato Grosso,
ou mesmo para trabalhar em garimpos, para depois conseguirem adquirir suas próprias terras
(ORAVEC, 2008). Grande parte das famílias vindas do Sul e do Centro-Oeste – muitas das
73

Segundo Verswijver (1978), os atuais indígenas da TI Baú, que chama de Menokané, teriam se separado em
meados da década de 1930 do grupo Kayapó Gorotire – que já havia se dividido do grupo Mekrãgnoti entre 1900
e 1910. Ainda de acordo com este antropólogo, por volta de 1936, os Menokané se uniram aos Mekrãgnoti, com
os quais permaneceram por cerca de 10 anos até se separarem quase integralmente dos últimos, formando um
novo grupo Kayapó, que seria conhecido mais tarde como Mẽkrãgnoti do Rio Curuá, ou Baú. Atualmente, os
kayapós da TI Baú se consideram integrantes do povo Mekrãgnoti.
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quais têm origem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e que passaram antes por
Mato Grosso (geralmente de Sinop) –, mas também do Tocantins, se mudou para Novo
Progresso ainda na década de 1980 em busca de terras mais baratas, aproveitando-se da
diferença de preço por hectare de seus locais de origem para tornarem-se grandes produtores
(CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005).
Diferentemente do projeto de ocupação da Transamazônica74, o trecho da BR-163
compreendido entre Trairão e Mato Grosso, no qual Novo Progresso está situado, foi
destinado à implantação de uma estrutura fundiária baseada na pecuária, sendo planejada para
abrigar médias e grandes propriedades (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO 2005; GESTAR
BR 163; FVPP; IPAM, 2006). O Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da
Amazônia (Polamazônia), criado em 1974 com o fim explícito de “promover a ocupação dos
‘espaços vazios’ na Amazônia Legal” (TALASKA; ARANTES; FARIAS, 2010, p.56),
fortaleceu esta estrutura fundiária ao atrair recursos para a especialização da atividade
agropecuária nos polos Tapajós (que inclui a microrregião de Itaituba) e Altamira75.
Conforme entrevista realizada com o chefe de divisão do Programa Terra Legal e exfuncionário do INCRA no dia 07 de novembro de 2013, após a abertura da BR-163 o Exército
liberou a posse das terras na área de Novo Progresso por produtores rurais vindos
predominantemente das regiões Sul e Centro-Oeste. A ocupação se baseou no padrão de
divisão de lotes realizado pelo INCRA de 3km de frente (paralelos à rodovia) e 10km de
fundo, totalizando 3.000ha. Ademais, o mesmo Instituto dirigiu o processo de ocupação da
Gleba Imbaúba – localizada a oeste da BR-163 e com uma extensão aproximada de 811.000ha
– através de uma associação fundada em 1985 por mato-grossenses: a Associação dos
Produtores Rurais da Gleba Imbaúba (APRORGIM)76.
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Os Projetos de Colonização Integrados (PICs) foram implantados somente na ‘região’ da Transamazônica. No
oeste do Pará foram implementados o PIC Itaituba e o PIC Altamira, ambos em 1972, cujos traçados originais
englobavam uma faixa de 10km de cada lado dessa rodovia, a qual possui uma estrutura fundiária baseada em
pequenos lotes, comumente de 100ha (TORRES, 2012).
75
Cabe lembrar que a expansão da pecuária no Pará, para Oeste e Norte, já havia sido incentivada durante o ciclo
da borracha no século XIX pelo governo estadual, dadas as tentativas de domínio territorial, abastecimento da
frente extrativista e fornecimento de gado para Belém, apoiando-se os colonizadores ao mesmo tempo em que
“coloca-os sob a sua égide” (VELHO, 1981, p.30-31).
76
No primeiro ano de funcionamento a APRORGIM contava com mais de 200 associados, sendo os seus
primeiros ocupantes provenientes de Tangará da Serra (MT), de acordo com o ICMBio (2009). No entanto,
“muitos acabaram por desistir das terras, cedendo direitos de ocupação em troca de pagamento das dívidas
acumuladas com a associação” (ICMBio, 2010, v.1, p.4.2). Devido às desistências, a APRORGIM se tornou a
cooperativa/empresa Cooperativa Mista Agro-Industrial Vale do Jamanxim (COMAJAL), que tinha por objetivo
disponibilizar novas fontes de renda para os posseiros .
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Relatos de entrevistados e a literatura regional indicam que o INCRA passou a
fornecer em 1982 documentos de posse, como a LO (Licença de Ocupação)77 e o Contrato de
Promessa de Compra e Venda (CPCV) – sendo que o último é uma concessão do instituto a
lotes de até 2.500 hectares ao passo que o primeiro é para lotes de até 100 hectares – após a
comprovação de ocupação e produção pelo desmatamento78 (SCHNEIDER; FORTES, 2011;
ARAÚJO, 2007). Ao lado disso, é frequentemente apontado que desde os primeiros anos da
década de 1980 alguns lotes foram parcelados em áreas menores de aproximadamente 100ha e
vendidos para recém-chegados, assim como foi comum a invasão dos mesmos por famílias
vindas de outros estados, muitas das quais sem recursos (ORAVEC, 2008).
É importante ressaltar que as terras do atual município de Novo Progresso são, desde
1971, da União. Com o decreto-lei 1.164 daquele ano, o governo federal adquiriu o controle
das terras situadas na faixa de cem quilômetros às margens das rodovias federais construídas,
em construção (a BR-163, por exemplo) ou planejadas – com a justificativa de que seriam
necessárias à segurança e desenvolvimento nacionais. Com essa medida, 70% do território
paraense, nele incluso a área do atual município de Novo Progresso, passou para a
administração dos órgãos federais, principalmente do INCRA – na maioria das vezes tendo
por finalidade a criação de assentamentos e terras indígenas, objetivos poucas vezes
concretizados (OLIVEIRA, 2005; TORRES, 2012).
Até o decreto-lei 2.375 do presidente José Sarney de 1987 – que devolve algumas
terras para o controle do estado do Pará, exceto Itaituba e Altamira no oeste paraense – e o
decreto 95.859 de 1988 – no qual as terras devolutas, não arrecadadas ou afetadas para uso do
Exército, retornariam ao controle do estado –, a União já havia arrecadado e/ou demarcado
glebas na totalidade do território de Novo Progresso. Antes de 1988, foi demarcada uma área

77

De acordo com a Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, artigo 29, parágrafo 1: “A legitimação da posse [...]
consistirá no fornecimento de uma Licença de Ocupação, pelo prazo mínimo de mais 4 (quatro) anos, findo o
qual o ocupante terá a preferência para aquisição do lote, pelo valor histórico da terra nua, satisfeitos os
requisitos de morada permanente e cultura efetiva e comprovada a sua capacidade para desenvolver a área
ocupada.”. No mesmo artigo, 2º parágrafo se estabelece que: “Aos portadores de Licenças de Ocupação,
concedidas na forma da legislação anterior, será assegurada a preferência para aquisição de área até 100 (cem)
hectares, nas condições do parágrafo anterior, e, o que exceder esse limite, pelo valor atual da terra nua.”. No
artigo 30, declara que: “A Licença de Ocupação dará acesso aos financiamentos concedidos pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural.”.
78
Até recentemente, produtores rurais desmataram grandes extensões de terra para colocar pasto e garantir a
posse da terra, uma vez que o INCRA considerava as áreas florestais das propriedades improdutivas, provocando
a sua derrubada para que “as fazendas fossem consideradas produtivas e, assim, seus ocupantes pudessem
requerer seu título” (CORREA; CASTRO; NASCIMENTO, 2013, p.120).
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militar ao sul da sede desse município, onde se localiza a Base Militar do Cachimbo,
atualmente chamada de Campo de Provas Brigadeiro Velloso.
Entretanto, apesar de ter arrecadado as terras, o governo federal deixou até hoje uma
grande faixa ao longo da BR-163 sem destinação, ou seja, sem assentamentos, terras
indígenas (TI) ou unidades de conservação (UC) (ver Mapa 3.1). As terras públicas não
destinadas, situadas em geral no entorno das rodovias, foram quase completamente ocupadas
por médias e grandes propriedades. Como Torres (2012) evidencia, essa área sem destinação
foi alvo de grilagem em todo o oeste do Pará e, com a Lei n° 11.952 de 200979, é onde a
regularização fundiária é levada a cabo pelo Programa Terra Legal. As áreas arrecadadas pela
União que acabaram tendo uso destinado em Novo Progresso, por seu turno, não interferiram
na concentração de médias e grandes propriedades no eixo da BR-163 e só passaram a ser
efetivadas a partir de meados da década de 1990.
Enquanto no final da década de 1970 o governo federal instalava famílias de
produtores rurais vindos do Sul no eixo da BR-163 no Pará, o garimpo já exibia um
crescimento desde a década de 1960 na bacia do Tapajós, como mencionado anteriormente. A
partir de 1971, com a valorização no preço do ouro e o início da construção das rodovias
Transamazônica e Cuiabá-Santarém, além da criação do Projeto de Colonização Integrado
(PIC) Itaituba, um grande fluxo de pessoas se deslocou para Itaituba. Aquelas com mais
recursos teriam investido no comércio, que cresceu com a demanda dos garimpos, ou na
própria atividade garimpeira, por meio de maquinários e equipamentos. Assim, criaram-se as
condições para que se investisse em novas técnicas de extração para superar o esgotamento
dos aluviões superficiais mais ricos (MACHADO, 2013).

79

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11952.htm>. Acesso em jul.
2013.

108

Mapa 3.1: Porções de terras públicas não destinadas no Oeste do Pará e em Novo Progresso.
Fonte: Sipam, 2004; SigLab, 2008; INCRA, 2006; FUNAI, 2010; Sema/PA, 2009; ÉLERES ,
Paraguassu. “Intervenção territorial federal na Amazônia”. Belém, Imprensa Oficial do Estado, 2002;
Decretos 82240/1979, 87571/82, 6718/1961, 95859/1988 e 2375/1987. Coordenadas geográficas.
Datum Sad 69. Adaptação de Torres, 2012, p.232.

Desse modo, segundo Oliveira (2005), de forma semelhante ao que ocorreu no norte
de Mato Grosso, uma das principais atividades econômicas no Sudoeste paraense foi o
garimpo. No caso da bacia do Tapajós, a produção aurífera cresceu ao ponto de se tornar a
maior produtora de ouro do país, somando aproximadamente 20 toneladas em 1979. Um ano
antes já havia sido iniciado o processo de mecanização da atividade garimpeira na ‘região’ –
através do uso de dragas – que se intensificaria na década de 1980:
Vários fatores contribuíram para essa mudança, dentre os quais: a elevação do preço
do ouro no mercado internacional e interno; o grande contingente populacional e a
exaustão dos depósitos aluvionares nas calhas de drenagem menores. Isto forçou os
garimpeiros a dirigirem seus trabalhos para o leito ativo dos drenos maiores. O
trabalho que era feito com pá e picareta passou a ser feito com moto-bomba de
alta-pressão, tanto para a desagregação do capeamento estéril como do minério
(cascalho aurífera). No transporte do minério até as caixas concentradoras também
utiliza-se motobomba de grande poder de sucção. A concentração final do ouro,
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no entanto, ainda é feita de forma rudimentar. (RODRIGUES et al., 1994, p.13-14;
grifo nosso).

A expansão da atividade garimpeira na ‘região’ foi estimulada pelo governo federal
com a criação da Reserva Garimpeira do Tapajós em 1983 pelo Ministério de Minas e Energia
(MME)80 e a abertura da estrada Transgarimpeira (1984-1986)81, tendo em vista "facilitar a
entrada dos garimpeiros afastados de Serra Pelada para os garimpos do Vale do Tapajós, [o
que] proporcionou o acesso a depósitos significativos de ouro a partir da BR-163”
(MACHADO, 2013, p.11)82. Essas medidas, por sua vez, aumentaram ainda mais o fluxo de
pessoas em busca dessa atividade83. De 40.000 habitantes em 1983, Itaituba passou a
contabilizar 100.000 habitantes em 1984 (MACHADO, 2013).
Além dos seringueiros que passaram a trabalhar nos garimpos de Itaituba na década de
1960, há evidências de que muitos garimpeiros tinham como ocupação a agricultura:
No estado do Pará a maioria dos garimpeiros (55%), trabalhava na agricultura antes
de ingressar na garimpagem (muitos provinham dos projetos de colonização) e são
oriundos da região Nordeste (73%). O Levantamento Nacional dos Garimpeiros
(DNPM/1993) apontou que dentre os garimpeiros de origem nordestina, destaca-se a
participação de maranhenses em quase todos os estados, perfazendo 49,11%
84
somente no estado do Pará (MACHADO, 2013, p.10) .

80

A Reserva Garimpeira do Tapajós consiste em uma área de 28.745km² definida como de livre garimpagem. De
acordo com Monteiro (2011), esta reserva foi criada devido ao fato da bacia do Tapajós ser a maior reserva
aurífera do mundo e ter sido explorada desde o final da década de 1950. Disponível em:
<http://www.observabarragem.ippur.ufrj.br/noticias/78/rio-tapajos-uma-historia-de-exploracao>. Acessado em
20 jan. 2014.
81
A estrada Transgarimpeira liga a rodovia BR-163, na altura do distrito Moraes Almeida (itaituba), e o garimpo
Creporizão, situado dentro da Reserva Garimpeira do Tapajós, totalizando 196 km de extensão. Segundo um
blog local, fundamentado em fala da deputada estadual Josefina Carmo (PMDB), a estrada foi construída a partir
de 1983 com recursos da Caixa Econômica Federal e: “na época, por causa da grande riqueza produzida por
milhares de garimpeiros locais, a rodovia era chamada de ‘Estrada do Ouro’. Mas, a partir do início da década de
90, com o declínio da produção aurífera, a Caixa deixou de fazer a manutenção da estrada”. Disponível em:
<http://jotaparente.blogspot.com.br/2007/08/deputada-pede-recuperao-emergencial-da.html>. Acesso em 20 nov.
2014.
82
Serra Pelada é um complexo mineral situado no Sudeste do Pará, mais especificamente no município de
Curionópolis, que integrava Marabá até 1988, momento da decadência da extração de ouro.
83
A rodovia Transgarimpeira facilitou ainda a interiorização tanto de empresas madeireiras vindas do Mato
Grosso, quanto dos produtores rurais oriundos do Sul e Centro-Oeste (SILVA, 2011).
84
Velho (1981) faz menção ao “prolongamento da expansão de pequenos agricultores nordestinos ocorrida no
Maranhão e que acabou penetrando no Pará” em Marabá, Sudeste Paraense, e ao movimento de nordestinos em
direção ao Baixo Amazonas na década de 1950 (idem, p.95). A “penetração de nordestinos” no Maranhão, por
seu turno, se deu no início do século XX, “em busca de terra e fugindo das secas e das dificuldades de colocação
de mão-de-obra no próprio Nordeste [...] Praticavam uma agricultura de subsistência e, em graus variáveis, a do
arroz com finalidades comerciais. É uma hipótese viável que a decadência da exploração da borracha amazônica
tenha estimulado o movimento nessa direção a partir de 1920, o que evitará o fluxo de nordestinos que já estava
se dando e lhe dará uma nova forma [...] É também o que emprestará ao Maranhão sua feição atual tão
marcadamente agrícola” (idem, p.95-96).
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Consoante os relatos obtidos em campo, antes da criação da Reserva Garimpeira já
havia pequenos garimpos nas proximidades do Quilômetro 1.085 – marco espacial utilizado
pelos habitantes referente à sua localização na BR-163 –, onde cresceu o povoado que se
tornaria a sede municipal de Novo Progresso. A 35km a norte deste povoado, funcionava um
posto de combustível na localidade chamada Santa Júlia, conhecida por ser um ponto de apoio
aos que transitavam pela rodovia e aos pilotos de avião dos garimpos das proximidades, em
atividade desde a década de 1970. O dono desse posto era um conhecido garimpeiro de
Itaituba85 (SCHNEIDER; FORTES, 2011).
Mas a história “oficial”86 da ocupação de Novo Progresso remete aos anos de 1977 ou
1979, quando as primeiras famílias oriundas principalmente do Sul – mas também do CentroOeste e, raramente, do Sudeste – teriam começado a chegar e formar um povoado no
Quilômetro 1.085, que em 1987 passou a ser chamado de Novo Progresso87. Todavia, além
deste, outros povoados se formaram no território do município entre finais da década de 1970
e início de 1980 – por famílias tanto do Centro-Sul quanto do Nordeste: Alvorada da
Amazônia (fundada em 1980, foi ocupada por pessoas oriundas de Mato Grosso, Minas
Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul que trabalharam em atividades relacionadas ao
garimpo e à extração de madeira), Riozinho das Arraias (fundada em 1985 e conhecida até
recentemente como local de garimpeiros, geralmente nordestinos), São José (ocupada em
grande parte por descendentes de alemães oriundos do Sul) e Linha Gaúcha (ocupada por
pessoas oriundas do Sul)88.

85

Para
maiores
informações
sobre
este
garimpeiro,
chamado
de
Zé
Arara,
ver:
<http://grep.globo.com/Globoreporter/0,19125,VGC0-2703-68-1-1619,00.html>. Acesso em 05 fev. 2014.
86
Por história oficial entende-se a história oficializada pelos órgãos estatais e reproduzida por grande parte da
população – inclusive através de livros escritos por moradores (SCHNEIDER; FORTES, 2011; ORAVEC, 2008;
CORUJA, 2004). Na homepage do estado do Pará, por exemplo, conta-se esta versão da história de Novo
Progresso (OLIVEIRA, 2005)
87
Inicialmente, o povoado era chamado pelos moradores oriundos do Centro-Sul como “Quilômetro 1.085” ou
só “85”, baseados nos marcos amarelos em concreto com o número da quilometragem escrita em preto,
instalados ao longo da rodovia BR-163. Já os garimpeiros chamavam-no de “Armazém”, pois lá compravam
suas mercadorias. Quanto à denominação de Novo Progresso, o primeiro posto de combustível no Quilômetro
1085 se chamava Posto Progresso, construído em meados da década de 1980, o que talvez possa indicar como
foi disseminado e incorporado este nome (SCHNEIDER; FORTES, 2011). A adição do termo “novo” teria sido
uma sugestão feita em 1987 por um dos produtores rurais que se instalaram em 1979/1980: “Vila Progresso,
não, vamos chamar de Novo Progresso, aonde vamos construir a nova cidade”, teria dito, segundo o jornal local
Folha do Progresso. Disponível em: <http://folhadoprogresso.com/portal/?pg=not%EDcia&id=9189>. Acesso
em: 30 de mar. de 2014.
88
Ao se referirem aos habitantes da maioria dos povoados que já existiam na década de 1980, todos os
entrevistados empregam o termo comunidade, por vezes ressaltando a solidariedade existente na época, quando
todos se conheciam, se visitavam, se encontravam em festas religiosas ou de arrecadação de fundos para investir
na estrada ou em infraestrutura, praticavam ajuda mútua em momentos de dificuldade etc. As pessoas que
moravam no povoado Novo Progresso, também são descritas como tendo formado uma comunidade. Os próprios
documentos oficiais atuais sobre Novo Progresso usam o termo comunidade, como aqueles redigidos pela
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Nesse período, houve na extensão que conformou Novo Progresso e, particularmente,
em sua cidade-sede, uma espécie de simbiose entre os agentes envolvidos no comércio e no
garimpo no que tange aos seus interesses específicos, o que possibilitou o acúmulo de
recursos para o crescimento da pecuária. Especialmente na primeira década de ocupação, a
maioria dos habitantes vindos do Sul e Centro-Oeste se ocupava da agricultura e da criação de
animais de pequeno porte e somente aqueles com maiores recursos conseguiam criar gado.
Porém, principalmente por conta da dificuldade de escoamento de sua produção agrícola
devido à intrafegabilidade da BR-163, muitos dos que possuíam lavoura passaram a investir
na criação de gado, considerado “seguro, rentável e que demanda pouco trabalho” (CASTRO;
MONTEIRO; CASTRO, 2005, p.21).
Quanto ao povoado Quilômetro 1.085 ou Novo Progresso, Oliveira (2005) afirma que
“o povoado nasceu da construção de uma pista de pouso para os aviões que abasteciam os
garimpos” (idem, p.147). Mas antes da pista de pouso construída em meados dos anos 1980, o
povoado já começava a emergir e a atrair mais pessoas com a construção de pequenos
comércios que abasteciam tanto a população local e de outros povoados, quanto os garimpos
da ‘região’89 – seu principal mercado consumidor, uma vez que havia poucos habitantes nos
povoados. E a própria abertura desses comércios foi motivada, segundo os próprios
comerciantes em seus relatos da época, pela movimentação trazida pelos garimpos
descobertos em 1983 e 1984, dentre eles: Santos Dumont, Canaã90, São Jorge, Crepuri,
Crepurizinho,

Patrocínio,

Tabocal,

Dois

Coringas,

Renascer,

Esperança,

Palhal

(SCHNEIDER; FORTES, 2011).
Com os recursos acumulados no comércio e o crescimento populacional estimulado
pelos garimpos e loteamentos de terrenos de produtores mais antigos – primeiramente no
EMATER, pelo INPE etc. A literatura local e regional emprega o termo povoado e/ou vila (OLIVEIRA, 2005;
MACHADO, 2013; entre outros) ou o termo local comunidade (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO 2005). De
todo modo, parece haver uma diferença importante quando os agentes locais utilizam o termo comunidade, que
parece traduzir determinadas relações sociais específicas. Os povoados, entendidos como espaços geográficos,
podem ser chamados pela quilometragem na BR-163 – como a vila Isol, denominada de Quilômetro 1.000 – ou
pelo nome da comunidade que os fundaram. Não foi possível obter a explicação dos diferentes nomes dos
povoados de Novo Progresso, mas há indicações de que se referem a grupos de iniciativa privada – como a vila
Celeste, cujo grupo de mesmo nome abriu a vicinal que dá acesso a ela, e que pode ter ligações com a Gleba
Celeste, onde foi fundada a cidade de Sinop (MT) – ou a referências religiosas do cristianismo (a vila São José)
(ORAVEC, 2008). Para uma discussão teórica acerca da noção de comunidade, consultar Chiva (1958), Redfield
(1965), Geertz (1967), Bailey (1971) e Champagne (1975).
89
Para Castro, Monteiro e Castro (2005), o garimpo surgiu antes do comércio e da pecuária: “a trajetória das
atividades em Novo Progresso foi: ouro, comércio, e depois veio a pecuária, seguida da madeira” (idem, p.42).
90
Os garimpos Canaã e Santos Dumont se localizam atualmente dentro dos limites da Flona do Jamanxim
(SILVA, 2011). A mina de ouro do Canaã foi descoberta em 1983 por dois irmãos que vieram do Paraguai e
outro pequeno produtor. O nome pode ter relação com a religião protestante de seus donos, a Igreja Adventista
do Sétimo Dia (ORAVEC, 2008).
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povoado Alvorada da Amazônia, depois em Novo Progresso (em 1982), segundo Schneider e
Fortes (2011) –, tornou-se possível seu desmembramento de Itaituba. Em 1985, os habitantes
do povoado 1.085, principalmente comerciantes locais, registraram a Associação
Comunitária91, que por sua vez criou a Comissão Pró-emancipação. O processo de
emancipação foi encaminhado pela comissão à Câmara de Vereadores de Itaituba. O exdeputado e ex-prefeito de Itaituba Vilson Schuber (PMDB) levou o processo para a
Assembleia Legislativa do Pará, de modo a fazerem o plebiscito e terem a sanção do
governador – na época Jader Barbalho (PMDB)92.
Em 1990 foi autorizada a realização do Plebiscito, efetuado em 28 de abril de 1991.
Compareceram às urnas 1.496 eleitores, dos quais 1.470 votaram pela emancipação.
Posteriormente, o IBGE fez o censo populacional, uma vez que eram necessários ao menos
5.000 habitantes para a emancipação se efetivar, chegando ao cálculo de 5.104 habitantes.
Novo Progresso foi emancipado pela Lei nº 5.700, de 13 de dezembro de 1991 – dia em que
foram emancipados 27 municípios no estado, inclusive Trairão e Jacareacanga. Sua instalação
oficial aconteceu em 1º de janeiro de 1993, com a posse do prefeito Neri Prazeres, do viceprefeito Genésio Segatto e dos vereadores eleitos no pleito municipal de 03 de outubro de
1992 (PARÁ, 2011b; SCHNEIDER, FORTES, 2011).

91

A Associação Comunitária é lembrada também pela recuperação da BR-163 e a construção de pontes, o que
foi feito em cooperação com a empresa madeireira Irmãos Behling, que chegou ao povoado Novo Progresso em
1987.
92
A presença predominante dos comerciantes locais na Associação Comunitária e na comissão que levou a cabo
a emancipação municipal é propagada nos relatos orais e registrada nos livros escritos por moradores de Novo
Progresso (CORUJA, 2004; ORAVEC, 2008; SCHNEIDER; FORTES, 2011). Essa importância dos
comerciantes locais remete ao que Velho (1981) observou ao retratar a história de Marabá (Sudeste Paraense) até
sua emancipação em 1913: “Desde o início aparece a figura do comerciante [...] Numa região em que a terra não
constitui bem escasso, não apareceu a figura do latifundiário como o poderoso por execelência. O bem escasso
nas regiões longínquas são o capital e os meios de comercialização. Mesmo na frente pecuarista do Brasil
Central, os poderosos eram frequentemente aqueles que combinavam o papal de fazendeiro com o de
comerciante. [...] Aqui, a posse do capital e dos meios e canais de comercialização antecede a questão da posse
da terra. São escassos os canais de comercialização, dadas as dificuldades de acesso, os recursos envolvidos que
obrigam a certa concentração e os contatos e conhecimentos que exigem, a que não é estranha a política.” (idem,
p.41). Velho (1981) também observou esse papel dos comerciantes locais em São Domingos. De forma
semelhante, por se constituírem em escassa fonte de produtos trazidos especialmente do Mato Grosso e do Sul
(como calçados, material escolar, alimentos processados, combustível etc.), os pequenos comerciantes do
Quilômetro 1.085 foram se tornando empresários e/ou passaram a investir em outras atividades, como a abertura
de terra para a pecuária. Ao lado disso, foram adquirindo contatos e conhecimentos (que para esses agentes são
vistos como experiência) a partir da sua circulação – realizada também para trazer serviços à localidade, como
policiamento e energia –, estabelecendo assim relações com políticos extra locais, como Vilson Shuber e Jader
Barbalho, o que foi convertido em apoio à emancipação do município.
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3.2 EXPANSÃO DA CRIAÇÃO DE GADO E DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL: A
PRESSÃO POR TERRA
Apesar do crescimento da pecuária ter se dado em meados dos anos 1980 a partir da
conjunção garimpo-comércio, ela se tornou significativa no Sudoeste Paraense especialmente
na década de 199093, quando a atividade madeireira também ganhou força na ‘região’. Ao
mesmo tempo, a atividade garimpeira decaiu, devido à desvalorização do ouro tanto no
mercado mundial quanto no nacional – através do Plano Collor (1990), que desvalorizou o
preço interno do metal (SILVA, 2011). Com isso, uma parte das pessoas que havia
conseguido acumular mais recursos no garimpo começou a criar gado.
Nesse momento, o setor madeireiro ampliou-se no Sudoeste Paraense em virtude do
declínio desta atividade em Sinop (MT) e do garimpo em Alta Floresta (MT), além do fato de
que havia uma baixa concentração de polos madeireiros nesta ‘região’ em comparação com o
eixo da BR-163 no norte mato-grossense. Consequentemente, madeireiras se mudaram para o
trecho paraense da BR-16394, com destaque para Novo Progresso, o que gerou uma nova
fonte de renda pela venda de madeira em pé e abertura de estradas, assim como pela
possibilidade de emprego nas serrarias ou na derrubada de árvores (CASTRO; MONTEIRO;
CASTRO, 2005; OLIVEIRA, 2005; SILVA, 2011).
De acordo com Oliveira (2005), o acelerado crescimento da pecuária no mesmo
período da expansão da atividade madeireira estaria diretamente relacionado à grilagem das
terras públicas:
[...] a exploração da madeira funciona como uma espécie de acumulação primitiva
que permitirá ao grileiro juntar dinheiro para investir no cercamento e controle da
terra que pretende abocanhar. O dinheiro também servirá para formar as pastagens,
pois a pecuária é o instrumento de alegação da “posse produtiva” das terras públicas
griladas. (OLIVEIRA, 2005, p.146).

Em meio a este processo de abertura de serrarias na ‘região’, madeireiros, pecuaristas,
pequenos produtores rurais e trabalhadores se deslocaram do Mato Grosso para Novo
Progresso na década de 1990. De acordo com Castro, Monteiro e Castro (2005), em 1992
passou a ser aplicado na ‘região’ o crédito do Fundo Constitucional do Norte (FNO) para a
93

Oliveira (2005) aponta que a significativa expansão da pecuária no sudoeste do Pará também é revelada pelos
números: em 1970, o rebanho bovino era de 5.837 cabeças na então denominada microrregião do Tapajós
(Itaituba, 751). Em 1985 havia 46.666 cabeças de gado bovino nessa microrregião do Tapajós (Itaituba, 33.524).
Em 2003, a atual microrregião de Itaituba já tinha 538.878 cabeças (Novo Progresso, já emancipado, contava
com 231.741 cabeças) (idem, p.145).
94
Somente no município de Novo Progresso havia em 1998 “[...] dezenove empresas madeireiras instaladas, que
consumiam 300 mil de metros cúbicos anuais de madeira em tora. Em 2001 este número se ampliou para 60
empresas, cujo consumo em tora alcançou a marca de 700 mil de metros cúbicos.” (SILVA, 2011, p.106).
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agricultura familiar, após pressões feitas pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) e
Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) no país. Esta linha de crédito
permitia a aquisição de nove vacas e um boi e pequenos produtores que já habitavam Novo
Progresso teriam se beneficiado do mesmo, conseguindo posteriormente de trinta a cinquenta
cabeças de gado. Entretanto, a maior parte do crédito do FNO foi direcionada para grandes
produtores rurais nesse município, o que contribuiu para a sua expansão no espaço e aumento
da concentração fundiária (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005).
A partir desse momento, desenvolveram-se diversos conflitos oriundos da chegada de
grileiros e da expansão de produtores rurais que acumularam recursos com a pecuária ou
outras atividades em direção tanto a terras públicas destinadas – os dois assentamentos criados
em 1996 e 1997, os Projetos de Assentamento (PAs) Santa Júlia e Nova Fronteira95, e a Terra
Indígena Baú – quanto a lotes de pequenos produtores96 (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO,
2005; ARAÚJO, 2007; TORRES, 2012; entre outros). No que tange aos grileiros, como
explicou em entrevista o chefe de divisão do programa Terra Legal, teriam vindo em geral do
norte do Mato Grosso e expulsado violentamente parte dos produtores rurais em áreas de
espécies florestais valorizadas, gerando uma concentração fundiária ainda maior àquela
existente, com pessoas adquirindo terras além do limite estabelecido até 1988 – alguns
chegaram a tomar posse de 10.000ha ou mais –, as quais teriam sido parceladas
posteriormente para venda ou, mais recentemente, para a regularização fundiária pelo Terra
Legal97.
Já os grandes produtores rurais pressionaram assentados e pequenos produtores a
venderem seus lotes, o que foi facilitado pela própria dificuldade de manutenção da atividade
agrícola decorrente da intrafegabilidade das estradas e da falta de crédito e de investimentos

95

A modalidade Projeto de Assentamento (PA) foi estabelecida pelo I Plano Nacional de Reforma Agrária
(PNRA) em 1985.
96
Dados obtidos em campo mostraram que há casos de filhos das famílias que chegaram ao final da década de
1970 e início dos anos 1980 que compraram a terra de produtores rurais com os recursos acumulados no
comércio, garimpo e/ou madeira.
97
Para Almeida (2012), esse programa significa na realidade a “privatização das terras públicas sob o eufemismo
de ‘regularização fundiária’” (idem, p.67), pois permitiu a titulação, sem licitação, de áreas com até 1.500
hectares aos que detinham a posse dessas áreas antes de primeiro de dezembro de 2004. O autor assinala ainda
que a lei que instituiu o Programa Terra Legal foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI-4269),
que se fundamentou no argumento de que “a referida Lei institui privilégios injustificáveis em favor de grileiros
que, no passado, apropriaram-se ilicitamente de vastas extensões de terras públicas”, bem como seus
“dispositivos determinam que, para as áreas regularizadas de até quatro módulos fiscais, o prazo de
inalienabilidade fixado pelo legislador é de dez anos, enquanto as áreas que tenham entre quatro e quinze
módulos fiscais, o prazo é de três anos”, o que beneficia os médios e grandes proprietários, e ainda “favorece a
especulação imobiliária na Amazônia à custa do patrimônio público”, de acordo com a Procuradoria Geral da
República (idem. p.67).
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em infraestrutura pelo INCRA (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005). Nos PAs Nova
Fronteira e Santa Júlia, as estradas internas ao assentamento eram mantidas por madeireiros
no início dos anos 2000, época da pesquisa realizada pelos autores citados, e no segundo
havia denúncias de que o presidente de associação estaria envolvido na venda de terras para
pecuaristas (idem, p.49)98.
A TI Baú, por sua vez, sofreu pressão por parte dos produtores rurais e de duas
empresas mineradoras no município estudado. Essa TI, que abrangia Altamira e Novo
Progresso, havia sido declarada de posse permanente indígena em 1991, com 1,85 milhão de
hectares, mas acabou sendo homologada em 2008 com 1,54 milhão de hectares. Em 1997, as
duas mineradoras e a prefeitura de Novo Progresso – controlada na época principalmente por
produtores rurais – reivindicaram terras à margem esquerda dos rios Curuá e Curuaés. Em
2003, após longos conflitos entre os produtores e os kayapós e a FUNAI, estes indígenas
aceitaram a redução da área de forma a garantir a demarcação da TI, firmando um acordo com
representantes da FUNAI e do Ministério Público Federal (MPF)99 (VERÍSSIMO et al., 2011,
p.49-50).
Segundo Agamenon Menezes, presidente do SINPRUNP desde 1997, foram “dez anos
de luta com a FUNAI”. Ele e outros moradores de Novo Progresso interditaram a BR-163 de
modo a reivindicar a redução da TI Baú, a qual teria “invadido o território de Novo
Progresso”100. No entanto, a redelimitação determinada pelo Ministério da Justiça não atendeu
a toda a área pretendida pela prefeitura de Novo Progresso, permanecendo protegida uma

98

Nesses assentamentos, as estradas foram mantidas por madeireiros em troca da venda da madeira dos lotes. O
PA Nova Fronteira foi ocupado inicialmente por famílias oriundas da atividade garimpeira e suas terras teriam
sido ameaçadas por uma empresa madeireira que atuava na área (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005). As
dificuldades de escoamento e a distância da BR-163 levaram muitos assentados a criarem gado. Começaram a
ser assistidos pela EMATER em 2006, quando passaram a receber crédito pelo PRONAF. Recentemente,
conforme assentados entrevistados, o INCRA criou escolas e começou a recuperar as estradas, assim como a
prefeitura realizou parceria com associações dos assentamentos para melhorar estradas e inserir transporte
escolar.
99
Segundo o jornalista Valente em reportagem à Folha de São Paulo no dia 14 de outubro de 2003, o Ministério
da Justiça decidiu reduzir a TI Baú, “sob alegação de que houve um acordo entre líderes dos 130 índios kayapós
que vivem na área, fazendeiros, posseiros e a prefeitura da região”. O acordo dizia respeito ao pagamento de R$
120 mil anuais por fazendeiros durante dez anos à prefeitura de Novo Progresso (PA) para serem aplicados em
investimentos
em
benefícios
para
a
aldeia.
Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1410200319.htm>. Acesso em 15 de mar. de 2014.
100
Segundo Fearnside (2005, p.23), “os fazendeiros e grileiros conseguiram a fatia da Terra Indígena Baú com
um bloqueio da rodovia BR-163 perto de Novo Progresso”. Conforme o relato do próprio Agamenon, “foram 12
dias fechado sem abrir [a BR-163] na época dos índios; só resolveu na hora que fizemos bagunça, quando
queimamos ônibus, empurramos pessoa que mandou abrir [a rodovia], um policial federal”. Com isso, Novo
Progresso “foi o único lugar do país que conseguiu vencer a questão indígena” (entrevista concedida em 21 de
outubro de 2013).
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faixa de terra de três quilômetros de largura ao longo da margem esquerda dos rios Curuá e
Curuaés (ver Mapa 3.2).

Mapa 3.2: Limites da Terra Indígena Baú.
Fonte: VERÍSSIMO et al., 2011, p.48.

Paralelamente a isso, sobretudo nos últimos anos da década de 1990 o garimpo voltou
a ter grande peso na economia da área de estudo, juntamente com a atividade madeireira e a
pecuária101. Nesse período, ocorreram principalmente conflitos entre posseiros recémchegados – muitas vezes com recursos acumulados em outras regiões e atraídos pela previsão
de asfaltamento da BR-163 – e produtores de ocupação mais antiga (GESTAR BR-163;
FVPP; IPAM, 2006).

101

Em decorrência desse crescimento, em 1999 foi criado o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Sudoeste do
Pará (SIMASPA) em Assembleia realizada na sede da Cooperativa Mista de Novo Progresso (COOMINPRO),
prédio adjacente ao SINPRUNP. Foram convocados todos os madeireiros e empresários do ramo madeireiro de
Itaituba, Trairão, Novo Progresso e Castelo de Sonhos (distrito de Altamira). Em 1997 foi fundado o Sindicato
Patronal que se tornou o Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso (SINPRUNP) em 2001. Em 2000
foi criada a Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso (ACINP).
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3.3 POLÍTICAS DE REORDENAMENTO TERRITORIAL E DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA BR-163102
A pavimentação da BR-163 no trecho paraense, reivindicação de diversos agentes
locais desde sua abertura devido à intrafegabilidade da estrada, está inserida em uma lógica de
integração com o mercado internacional, sendo prevista desde o governo Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002)103. Na década de 1980, os projetos de infraestrutura capitaneados pelo
Estado foram freados pela crise de endividamento externo, sendo retomados somente na
década de 1990, quando se colocou como prioridade o fim dos chamados gargalos logísticos,
os quais afetariam a exportação de commodities do país. Com isso, o governo Fernando
Henrique Cardoso buscou, através de políticas de infraestrutura, integrar o território nacional
na economia mundial com o Plano Plurianual (PPA) “Brasil em Ação” (1996-1999) e atrair
capitais nacionais e internacionais com o PPA “Avança Brasil” (2000-2003).
Já no governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), o PPA “Brasil de Todos” (20042007) deu continuidade aos planos anteriores, ao mesmo tempo em que deu centralidade ao
crescimento econômico através de massivos investimentos na pavimentação de estradas e
construção de usinas hidrelétricas. Dessa forma, foi instituído o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) em 2007, que se insere no Plano Plurianual (2008-2011) e possui como
finalidade o estímulo à produção de soja, milho, algodão, carne e madeira (FERREIRA,
2010).
Portanto, a pavimentação da BR-163 se inseria nesses planos como uma das formas de
mudar o direcionamento do escoamento de commodities do Norte-Sul (para os portos de
Paranaguá e Santos) para o sentido Sul-Norte, aproximando-se assim dos países importadores
para aumentar a “competitividade das cadeias produtivas nos mercados nacional e
internacional” (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005). Em 2002, iniciaram-se os estudos
para o licenciamento ambiental do projeto de pavimentação da BR-163 e o início de sua
execução no trecho paraense (1.029,7 km) só se deu a partir do PAC, pelo Exército Brasileiro
e iniciativa privada. Essa última, através de licitações, ficou encarregada dos trechos de maior
extensão (FERREIRA, 2010; CASTRO, 2012).

102

O título deste item faz referência não só à denominação oficial de um conjunto de políticas implantadas em
um território recortado de forma diferente da noção de ‘região’ empregada pelo IBGE (exposta no Capítulo 1),
mas ao que Almeida (2012) chamou de “políticas de reorganização de espaços e territórios”.
103
Cf. Ferreira (2010), Castro (2012), Fearnside e Laurence (2012), entre outros.
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A perspectiva de pavimentação da BR-163 colocou a grilagem e o acirramento de
conflitos de terra em discussão no âmbito público, uma vez que estimulou um grande fluxo de
agentes capitalizados, sobretudo do Mato Grosso, em direção a Novo Progresso, o que
resultou na valorização de terras, aquecendo o mercado de compra e venda das terras públicas
por meio de protocolos de requisição de compra da terra. Investigações realizadas pelo
Ministério Público Federal desvendaram os mecanismos da apropriação privada de terras
devolutas no Sudoeste Paraense com a cumplicidade do INCRA e do IBAMA104 (TORRES,
2012).
Pessoas que não tinham o título de propriedade mapeavam a área pretendida e a
dividiam em lotes de no máximo 2.500ha, cada um com o nome de um “laranja”, que ocupava
a terra e fazia uma requisição no INCRA. Após protocolar o processo, aguardava-se a vistoria
deste órgão e desmatava-se uma parte para comprovar a “posse produtiva”. Com a vistoria, a
terra se valorizava e passava a ser negociada através dos protocolos dos processos nesse
Instituto (TORRES, 2012, p. 393-394). Assim, uma mesma área contígua, geralmente maior
que 2.500ha, era dividida em diferentes processos (ver a tabela 3.1 para um exemplo em Novo
Progresso).

Tabela 3.1: Áreas vistoriadas pelo INCRA entre os dias 07 e 20 de outubro de 2004.

Fonte: INCRA, SR01, nov. 2004. Retirado de Torres, 2012, p.395.
104

O IBAMA foi criado pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, e é resultante da fusão de quatro
entidades brasileiras que trabalhavam na área ambiental: Secretaria do Meio Ambiente (Sema); Superintendência
da Borracha (Sudhevea); Superintendência da Pesca (Sudepe); e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF).
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Segundo o discurso do governo federal, tendo-se em vista frear o processo de grilagem
de terras públicas via requerimento de regularização fundiária, que estava se intensificando
com a promessa de pavimentação da BR-163, assim como mitigar os conflitos decorrentes
deste processo e reduzir a devastação dos recursos naturais (ARAÚJO, 2007), diversas
medidas foram lançadas, muitas das quais são desdobramentos do Plano de Desenvolvimento
Regional Sustentável para a Área de Influência da BR-163 – Cuiabá-Santarém (Plano BR-163
Sustentável), inserido no Plano Amazônia Sustentável (PAS)105. Sua elaboração se deu entre
2003 e 2006 em parceria com os governos dos estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas e
das prefeituras da área de influência da rodovia (para visualizar sua abrangência no espaço,
ver Mapa 3.3).
Mobilizações sociais no Oeste Paraense também tiveram forte peso na constituição do
Plano BR-163 Sustentável ao clamarem por ações que se antecipassem à obra e ao incentivar
a discussão sobre oportunidades e riscos associados à pavimentação da rodovia CuiabáSantarém. Somente em 2003 foram organizados quatro seminários (Sinop-MT, Santarém-PA,
Itaituba-PA e Altamira-PA) por movimentos sociais e instituições da ‘região’, o que culminou
na elaboração da Carta de Santarém – apresentada aos ministérios de Integração Nacional
(MIN) e do Meio Ambiente (MMA) em março de 2004. Nela estão incluidas demandas
relacionadas a: (a) Infra–Estrutura e Serviços Básicos; (b) Ordenamento Fundiário e Combate
à Violência; (c) Estratégias Produtivas e Manejo dos Recursos Naturais, (d) Fortalecimentos
Social e Cultural das Populações Locais; (e) Gestão Ambiental, Monitoramento e Áreas
Protegidas. Ademais, em consequencia a essas iniciativas, foi criado o Consórcio pelo
Desenvolvimento Socioambiental da BR-163, constituído por 32 entidades que atuam na
‘região’106. Ao mesmo tempo, consórcios de empresários se formaram para atuar na
construção da obra, o que indica interesses diversos envolvidos no asfaltamento da rodovia
Cuiabá-Santarém (GTI, 2005).

105

De acordo com Araújo (2007), o PAS pode ser sintetizado em duas propostas centrais que se referem
diretamente aos graves conflitos da região amazônica: o ordenamento territorial – cuja responsabilidade é
principalmente do MDA, pelo INCRA – e a gestão de recursos naturais – competência do MMA, através do
IBAMA. Procurou ainda formular uma nova forma de planejamento e de execução de políticas públicas através
das audiências públicas, de modo a estabelecer uma articulação entre os agentes estatais envolvidos com o
planejamento das políticas e os agentes sociais aos quais elas se direcionam.
106
O Consórcio pelo Desenvolvimento Socioambiental da BR-163 é coordenado pelo Grupo de Trabalho
Amazônico (GTA), Federação da Agricultura do Estado do Pará (FETAGRI/PA), Fórum Mato-grossense de
Meio Ambiente e Desenvolvimento (FORMAD), Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP), Instituto
Socioambiental (ISA) e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). Disponível em:
<http://www.socioambiental.org/esp/BR163>. Acesso em 20 mar. 2013.
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Mapa 3.3: Área de Influência da BR-163 (Plano BR-163 Sustentável)
Fonte: GTI BR-163 – Grupo de Trabalho Interministerial da BR-163; retirado de ARAÚJO, 2007.

Ao longo das audiências públicas realizadas desde 2004 com governos estaduais,
prefeituras, sindicatos patronais e de trabalhadores e organizações da sociedade civil107 foi
sendo construido o Plano BR-163 Sustentável, com suas diretrizes estratégicas108 e ações
prioritárias estabelecidas com base em uma divisão regional específica elaborada pelo Grupo
de Trabalho Interministerial (GTI)109. A instituição oficial do Plano se deu pelo decreto de 6
107

Segundo Araújo (2007), entretanto, tanto os governos estadual (do Pará) e os municipais quanto os setores da
sociedade civil que participaram das audiências públicas se queixam de que suas demandas não foram atendidas
pelo governo federal ao elaborar o Plano BR-163-Sustentável.
108
Uma iniciativa estratégica do governo federal baseada nas diretrizes do PAS é o Plano de Ação para a
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) (GTI, 2005).
109
O Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) foi criado através de decreto de 15 de março de 2004, e é
integrado por vinte e um órgãos, entre ministérios, Secretaria da Presidência da República e Casa Civil. Segundo
o GTI, de modo a possibilitar a construção de diagnósticos e estratégias diferenciadas, foi dividida a área de
influência da BR-163 em três mesorregiões que constam no Mapa 3.3: a Mesorregião Norte-Calha do
Amazonas e da Transamazônica, que inclui a Calha do Amazonas (Santarém), o Baixo Tapajós (Itaituba) e a
Transamazônica Oriental (Altamira); a Mesorregião Central-Médios Xingu e Tapajós, que inclui o Médio
Xingu/Terra do Meio (São Félix do Xingu), o Vale do Jamanxim (Novo Progresso e os distritos Castelo dos
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de dezembro de 2007, quando foi criado o Fórum do Plano BR-163 Sustentável, composto
por agentes estatais e membros da sociedade local110. Esse Plano se baseia na “premissa de
que é possível conciliar o crescimento econômico e integração nacional com a justiça social e
a conservação e uso sustentável dos recursos naturais” (GTI, 2005, p.4), ou seja, que seria
viável incentivar a agricultura familiar, o agronegócio e a conservação dos recursos
naturais111.
Contudo, cabe ressalvar a partir dos dados de Araújo (2007) que houve fortes
discordâncias entre instituições estatais que participaram do Plano BR-163 Sustentável, em
especial entre o ministro do Meio Ambiente (MMA) frente aos ministros de Integração
Nacional (MIN), Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e de Minas e Energia
(MME), quanto ao que se chama de modelo de desenvolvimento. Segundo a autora, enquanto
o representante do MIN apostava que essa ‘região’ deverá se tornar um “grande centro de
produção e beneficiamento de grãos, atraindo outros segmentos industriais”, o diretor de
articulação política do MMA defendia “um modelo de desenvolvimento diversificado, em que
a agropecuária não ocupe posição prioritária” (idem, p.19)112.
O documento inicial do Plano previa que, concomitantemente ao seu processo de
elaboração, o governo federal, “em parceria com os governos estaduais, iniciaria a execução
de uma série de ações emergenciais, relacionadas à necessidade de fortalecer a presença do
Estado e a implantar o Estado de Direito na região”, muitas das quais relacionadas ao Plano
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) (GTI,
2005, p.5). Dentre elas, constam a Portaria Conjunta nº 10, promulgada no dia 10 de
dezembro de 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o INCRA. Em seu
artigo 7º, a Portaria afirma que “os documentos cadastrais ou outros expedidos pelo INCRA,
Sonhos-Altamira e Moraes de Almeida-Itaituba) e a Transamazônica Central (Apuí); e a Mesorregião SulNorte Matogrossense, que inclui o Extremo Norte matogrossense (Alta Floresta/Guarantã do Norte) e o CentroNorte matogrossense (Sinop/Sorriso).
110
Decreto
nº
6.290,
de
6
de
dezembro
de
2007.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6290.htm>. Acessado em 20 jan. 2014.
111
“Esse modelo pressupõe o estabelecimento pleno do Estado de Direito, a conservação ampla de recursos
naturais através da expansão de Unidades de Conservação e mesmo nas propriedades privadas, o respeito às
populações tradicionais e os povos indígenas, e a edificação de uma economia diversificada incluindo o
agronegócio,
a
agricultura
familiar
e
o
manejo
florestal”.
Disponível
em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/BR163DOCConsulta_a.pdf>. Acesso em 20 mar. 2014.
112
Outro conflito levantado por Araújo (2007) no momento de implantação do PAS e do Plano BR-163
Sustentável se deu entre a instância federal, amparada na coligação liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT),
e a estadual (PA), pelo governador Simão Jatene, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Esta
discordância se materializou, por exemplo, na Lei nº 6.745/05, com a qual o governo estadual pôde realizar um
macrozoneamento ecológico-econômico de todo o território do Pará, ao contrário do que pretendia o governo
federal, de realizá-lo apenas na área de influência da BR-163 (idem, p.102).
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referentes a imóveis localizados em terras públicas federais não fazem prova de propriedade,
posse de boa fé ou de direitos a elas relativos”.
Ao lado disso, passava-se a proibir a emissão de novas Certidões de Cadastro de
Imóveis Rurais (CCIR) em terras da União. Entretanto, apesar de ter prejudicado os
madeireiros, os quais tiveram que regularizar as terras para obterem a aprovação de seus
projetos de manejo, essa medida não invalidou os requerimentos de regularização fundiária
expedidos até aquela data, muitos dos quais oriundos de grilagem, continuando assim a valer
no mercado de terras (GREENPEACE, 2007). O mesmo documento do Plano BR-163
Sustentável, debatido em 2004, previa ainda o desenvolvimento de ações conjuntas
envolvendo o IBAMA, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio do
Ministério da Defesa, referentes à fiscalização de práticas ilegais de desmatamento,
exploração e transporte de produtos madeireiros (GTI, 2005, p.6), o que passaria a ser
executado de forma sistemática em Novo Progresso113 somente em 2013 com as operações
Onda Verde e Hiléia Pátria114.
Outra ação emergencial prevista pelo Plano BR-163 Sustentável foi a edição da
Medida Provisória (MP) n° 239 em fevereiro de 2005, que acrescenta artigo à Lei nº 9.985, de
18 de julho de 2000, a qual havia instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC). Com essa Medida Provisória, convertida em Lei, é decretada uma área
de 8,2 milhões de hectares como Área sob Limitação Administrativa Provisória (ALAP), o
que resultou na sua destinação para diversos usos – principalmente unidades de conservação e
assentamentos rurais em bases sustentáveis. Em Novo Progresso e Altamira, 456.259 hectares
foram interditados para integrar a ALAP.
Seguindo a diretriz de ordenamento territorial colocada pelo PAS, foi elaborado ainda,
desde 2004, o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da BR-163 pelo MIN, através da
Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) – contando posteriormente com a
participação do MMA. O projeto é coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA/Amazônia Oriental) e busca fornecer subsídios para o
113

Novo Progresso integra a Sub-área Vale do Jamanxim, região delimitada pelo Plano BR-163 Sustentável, a
qual possui cerca de 80,2 mil km² e é constituída ainda pelos distritos Moraes de Almeida (Itaituba) e o distrito
Castelo de Sonhos (Altamira).
114
A Operação Onda Verde está em vigor desde fevereiro de 2013 na área de influência de Novo Progresso e
possui caráter preventivo. Seu objetivo é ocupar a Amazônia para fiscalizar infratores ambientais por meio de
multas, embargo de áreas com desmatamento ou produção ilegais, apreensão de equipamentos e maquinários e
até mesmo sua destruição. Já a segunda foi implantada em maio do mesmo ano e pretende combater a extração
ilegal de madeira em áreas protegidas federais na Amazônia e conta com a participação do Exército brasileiro,
ICMBio e Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/noticiasambientais>. Acesso em 08 abr. 2014.
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ordenamento e gestão territoriais, tendo em vista a proposição legal e programática do uso do
território orientados ao desenvolvimento regional sustentável115.
Em paralelo a isso, nos documentos iniciais do Plano BR-163 Sustentável previa-se a
conformação do Distrito Florestal do Sudoeste Paraense, por meio do Projeto de Lei sobre a
Gestão de Florestas Públicas encaminhado ao Congresso Nacional, que propõe a “concessão
para fins de manejo florestal sustentável como uma das alternativas para a destinação de terras
públicas e a criação de novos empregos formais, com importantes implicações para o combate
à grilagem” (GTI, 2005, p.7). Sua instituição se deu pelo Decreto de 13 de fevereiro de 2006,
que criou o Distrito Florestal Sustentável da BR-163, compreendendo a área que se estende de
Santarém até Castelo dos Sonhos, no eixo da BR-163, e de Jacareacanga a Trairão, no eixo da
Transamazônica, somando um total de 19 milhões de hectares.
Segundo Correa, Castro e Nascimento (2013):
[...] a lei nº 11.284, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção
sustentável, cria o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) dentro da estrutura do
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e institui o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal (FNDF). Tal dispositivo legal trouxe como principal
inovação o instrumento de gestão de florestas a partir de concessão florestal. Mas
também se propunha a produzir resoluções para conter a forte grilagem que
avançava sobre novas fronteiras na Amazônia, entendendo atingir esse objetivo via
regularização das terras públicas para as quais daria nova destinação. (CORREA;
CASTRO; NASCIMENTO, 2013, p.110).

As concessões florestais, que possuem gestão governamental e exploração particular
pelo concessionário, são aplicadas em Florestas Nacionais, como a Flona do Jamanxim,
também criada em 2006 (idem). Sua instituição gerou:
[...] muita polêmica, tanto no setor madeireiro quanto nos mais diferentes palcos de
debates – como o Congresso Nacional, partidos políticos, instâncias do Executivo
em todos os níveis etc. Entre os pontos de conflito, encontram-se acusações de
privatização das florestas públicas brasileiras, o favorecimento aos grandes grupos
empresariais em detrimento dos pequenos do setor, a incapacidade do Estado em
gerir e controlar essas áreas e outras tantas questões. (ARAÚJO, 2007, p.72)

Apesar das UCs terem sido implantadas para combater o desmatamento, este
aumentou dentro das mesmas após um declínio nos primeiros anos de sua instituição. Correa,
Castro e Nascimento (2013) apontam que a criação de UCs “provocou um recuo dos agentes
responsáveis pela exploração de áreas de floresta”, mas “passado o momento inicial e em
virtude das deficiências na fiscalização e na gestão das UCs, tais agentes voltam a avançar
sobre essas áreas de forma acelerada” (idem, p. 113). Afirmam ainda que o total de
115

Disponível em: <http://zeebr163.cpatu.embrapa.br/index.php>. Acesso em 08 abr. 2014.
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desmatamento na Flona do Jamanxim supera o de todas as demais Florestas Nacionais
situadas às margens dos eixos rodoviários no Pará.
Além das UCs, neste período foram criados inúmeros Projetos de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) no oeste paraense em áreas de difícil acesso e com cobertura vegetal
íntegra. Somente em Novo Progresso, foram instituídos quatro PDS pelo INCRA, todos sem
critério técnico prévio, ou seja, sem licenciamento ambiental ou o inventário dos recursos
naturais existentes nas áreas (ARAÚJO, 2007): o PDS Vale do Jamanxim (hoje cancelado) e o
PDS Brasília em 2005; o PDS Terra Nossa e o PDS Nelson de Oliveira em 2006. De acordo
com Torres (2012), os PDS surgiram em decorrência da pressão do setor madeireiro,
encabeçado pelo Sindicato da Indústria Madeireira do Sudoeste do Pará (SIMASPA), pois
após a Portaria Conjunta do MDA e INCRA em 2004 se tornou difícil:
[...] regularizar grandes apropriações de terras públicas na Amazônia. Assim, os
madeireiros encontraram nos PDS a grande possibilidade de terra com regularidade
fundiária. O modelo de assentamento, que fora feito no espírito de evitar
assentamentos em áreas de floresta, acaba sendo usado pelos madeireiros para
exatamente o contrário: espalhar assentamentos nas áreas mais bem preservadas a
fim de regularizar-lhes a extração madeireira. (TORRES, 2012, p.509-510).

Assim, o mesmo autor ressalta que desde novembro de 2004 o INCRA e o MMA
realizaram reuniões com os madeireiros, os quais expuseram a inviabilidade da Lei de Gestão
de Florestas Públicas116 para resolver os problemas do setor117. Frente a isso, funcionários do
MMA na época propuseram a criação de assentamentos para solucionar a reivindicação dos
madeireiros, pois como afirmou o então diretor do INCRA “esses assentamentos serão as
áreas que vão ofertar legalmente madeira para o setor madeireiro” (TORRES, 2012, p.425)118.
Foi anunciado ainda na mesma reunião o estabelecimento da Superintendência
Regional de Santarém (SR-30) do INCRA, criada em 2005, que em dois anos instituiu
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Para Torres (2012), a Lei de Gestão de Florestas Públicas atendia ao “interesse do agronegócio internacional
da madeira”, o que gerou uma forte reação dos madeireiros nacionais, que se viam na “iminência de perder
espaço” (idem, p.454).
117
Silva (2011, p.149-150) aponta que a partir da repressão à atividade madeireira iniciada em 2004, diversas
serrarias fecharam. A mão de obra das serrarias foi se direcionando ao garimpo e agentes que exploravam
madeira passaram a investir na pecuária extensiva. Ademais, diversos relatos orais apontam que houve queda
brusca da população no município, de 37.067 habitantes em 2005 a 21.598 em 2007 conforme os dados do
IBGE, o que é associado a esse período de crise do setor madeireiro.
118
Contudo, essa “solução” a princípio não significou o fim dos atritos dos madeireiros organizados pela
SIMASPA com o governo federal. Em janeiro de 2005, o SIMASPA impulsionou uma manifestação que
interditou a BR-163 na altura da cidade de Novo Progresso – além das rodovias Transamazônica, Belém-Brasília
e no rio Amazonas – mobilizando “trabalhadores do setor madeireiro, população civil, deputados, vereadores e
prefeitos de vários municípios atingidos” pela Portaria conjunta nº 10/ INCRA-MDA, de 2 de dezembro de 2004,
e a consequente suspensão dos planos de manejo existentes. Disponível em: <http://www.gvces.com.br/ >.
Acesso em 23 nov. 2014.
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centenas de PDS na ‘região’ de sua competência, o Oeste do Pará119. Ao lado disso, o diretor
nacional de programas do INCRA afirmou em reunião com o MPF em 2007 que a criação de
assentamentos pela SR-30 se inseria numa política mais ampla “de aumentar de 2 por cento
para 10 por cento a participação do Brasil no mercado internacional de madeira tropical”
(idem, p.425).
É importante ainda, como salienta Torres (2012), compreender por que os madeireiros
clamaram unicamente pela criação de PDS. Em 1999, a Portaria nº88 do INCRA havia
proibido a instalação de assentamentos em áreas com cobertura de floresta primária, o que
impediu o atendimento a populações que habitam essas áreas e a exploram pelo extrativismo
ou praticam a agricultura familiar. Por isso, um mês após aquela Portaria, esse órgão criou
pela Portaria nº477 a modalidade PDS para atender essas populações, o que era defendido
pelos movimentos sociais na ‘região’ e, inclusive, pela missionária Dorothy Stang –
assassinada no ano 2005 a mando de fazendeiros em Anapu, município do Sudoeste
Paraense120.
No entanto, sua implantação se deu justamente em locais sem condições logísticas
para a permanência das famílias assentadas, uma vez que os madeireiros pressionavam a
incorporação de florestas preservadas, distantes das áreas urbanas. O PDS previa ainda que
80% de sua área fossem destinados para a reserva florestal, cuja gestão é responsabilidade das
associações do assentamento. Isto, por sua vez, facilitaria o controle da reserva pelos
madeireiros ao escolherem, muitas vezes, os presidentes dessas associações (TORRES, 2012).
Ademais, dezenas de milhares de famílias que constam na Relação de Beneficiários do
INCRA não existem, residem em outros locais, ou ainda são inaptas para constar na Relação
de Beneficiários do INCRA. No PDS Terra Nossa, por exemplo, a Associação de Agricultura
Familiar do PDS Terra Nossa (AFTN) encaminhou um ofício ao INCRA em 2007 requerendo
o “Espelho da Unidade Familiar – Identificação” de seis associados121. O órgão respondeu
119

Torres (2012) faz uma comparação entre os dados de assentamentos nos anos anteriores ao dia 31 de
dezembro de 2004, computando os projetos de colonização do governo militar, e os dois anos posteriores a esta
data. Assim, antes de 2005, foram assentadas 21.524 famílias no oeste do Pará, enquanto que com dois anos de
criação, a Superintendência Regional 30 (SR-30) homologou 51.700 famílias – superando inclusive os dados
para toda a região Sul (33.123 famílias assentadas) e Sudeste (34.723 famílias assentadas) entre 1900 e 2007. O
objetivo disto também era cumprir as metas do Plano Nacional de Reforma Agrária.
120
De acordo com documento da Comissão Pastoral da Terra, “o assassinato de Ir. Dorothy Stang, no dia 12 de
fevereiro de 2005, na área onde se desenvolvia um projeto de desenvolvimento sustentável PDS que aliava a
produção familiar com a defesa do meio ambiente, como a missionária propugnava e defendia, provocou uma
gigante
onda
de
indignação
nacional
e
internacional”.
Disponível
em:
<http://www.cptnacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=975:irma-dorothy-stang-umsorriso-que-contagia&catid=12:conflitos&Itemid=94>. Acesso em 08 abr. 2014.
121
Associação de Agricultura Familiar do PDS Terra Nossa (AFTN). Ofício 008/2007, de 20 de março de 2007.
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que dos seis, somente um está constando na RB desse assentamento, sendo que os demais
estavam em “projetos diversos, distantes e, até, em unidades de conservação” (TORRES,
2012, p.472), apesar de viverem no PDS Terra Nossa. Uma assentada estava cadastrada em
um assentamento não implantado do Mato Grosso, dois no PDS Jamanxim (cancelado), um
em Porto de Moz (PA) e outro em Pacajá (PA). (GREENPEACE, 2007; TORRES, 2012).

3.4 CONFLITOS A PARTIR DO REORDENAMENTO TERRITORIAL: OS CASOS DA
FLONA DO JAMANXIM E DO PDS TERRA NOSSA
A seguir serão traçados alguns conflitos desencadeados nas duas áreas de estudo que
integram esse projeto de reordenamento territorial e de gestão dos recursos naturais: a Flona
do Jamanxim e o PDS Terra Nossa. Enquanto na primeira há uma luta perpetrada pelas
associações e sindicatos por sua redelimitação, no segundo, ‘posseiros’ entraram com
processos judiciais contra o INCRA tendo em vista a desafetação de partes do assentamento,
ao passo que os assentados buscaram resistir na terra apesar da falta de investimentos e de
regularização do assentamento, o que levou a tentativas recorrentes de expulsão por parte de
‘posseiros’.

3.4.1 A Flona do Jamanxim
De acordo com Correa, Castro e Nascimento (2013), a Flona do Jamanxim é um
campo de conflitos devido às reivindicações pela sua redução de modo a serem reconhecidas
as áreas consolidadas de ocupação anterior à sua criação. Esta ocupação antiga se concentra
nas Glebas Imbaúba e Gorotire, sendo que a primeira possui 54,43% (708.355ha) de sua
extensão dentro dos atuais limites dessa UC, e a segunda possui 38,70% (503.621ha) no
interior da mesma. Cabe lembrar que a Gleba Imbaúba havia sido loteada pela APRORGIM
na década de 1980, sob direção do INCRA (como foi exposto no item 3.1 deste Capítulo).
Essas autoras assinalam ainda que a Flona do Jamanxim:
[...] concentra o maior número de áreas embargadas pelo IBAMA, ICMBio e MPF,
em razão da enorme incidência de crimes contra a flora, como desmatamentos,
queimadas e exploração ilegal de madeira. Consequentemente, o número de multas
por crimes ambientais aplicadas pelo IBAMA na referida Flona também é um dos
maiores entre as UCs que apresentam elevados percentuais de desmatamento.
(CORREA; CASTRO; NASCIMENTO, 2013, p. 121).
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Estudos realizados pelo ICMBio (2010, v.2) concluem que a implantação da Flona do
Jamanxim vem sendo dificultada devido à resistência de lideranças locais à sua demarcação.
Conforme Silva (2011), essa resistência é organizada por diversas associações criadas a partir
da instituição da Flona do Jamanxim – principalmente a Associação Vale do Garça (cuja sede
se localiza em Castelo dos Sonhos) e a Associação Imbaúba e Gorotire – e por dois
sindicatos: o Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso (SINPRUNP) e o Sindicato
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Novo Progresso (STTR/NP).
Os entrevistados por Silva (2011) apontaram os seguintes benefícios oriundos dessas
entidades: (a) representação legal, a luta conjunta pela posse da terra e o acesso à
documentação, para os membros da Associação Vale do Garça e do SIPRUNP122; (b) a luta
pela permanência da população residente na Flona, no caso da Associação Imbaúba e
Gorotire; (c) o acesso à documentação, para os associados ao STTR/NP (SILVA, 2011,
p.163).
Desde 2006, essas entidades representativas buscaram apoio de parlamentares para
obter a sustação do Decreto de instituição da Flona do Jamanxim ou a sua redelimitação. Com
isso, conseguiram impetrar na justiça federal dois Projetos de Decreto Legislativo (PDL),
alegando que:
[...] a unidade de conservação foi criada sem que o Poder Executivo considerasse as
manifestações apresentadas pelas populações locais nas Audiências Públicas, em
flagrante desrespeito ao estabelecido no art.22, §§ 2º e 3º da Lei n. 9.985/2000
(SNUC) e nos arts. 4º e 5º do Decreto n. 4.340/2002, segundo a sua interpretação;
que a criação da UC imobilizou economicamente uma das mais ricas regiões
brasileiras; que o estudo prévio do MMA não levou em conta as pesquisas
mineralógicas desenvolvidas na região, prejudicando a indústria madeireira.
(SILVA, 2011, p.130-131).

Em paralelo a isso, três associações dos produtores rurais da Flona do Jamanxim –
Vale do Garça, Gleba Imbaúba e Gorotire e Vicinal Mutum-Acá – encaminharam uma
proposta de redelimitação da Flona do Jamanxim para o ICMBio, que realizou um estudo
técnico de revisão dos limites da unidade (SILVA, 2011). O relatório resultante deste estudo,
no entanto, concluiu pela rejeição de uma redução significativa dessa UC, especialmente
porque seria criada a precedência de que “as invasões, grilagem de terras públicas e
desmatamentos na Amazônia seriam anistiados posteriormente” (ICMBio, 2009, p.12).

122

Sobre a forma como os produtores rurais avaliam a representação do SINPRUNP, ver Capítulo 5.

128

Porém, o relatório indicou ajustes nos limites da UC, acatando-se assim a desafetação
das áreas que “demonstrassem maior ocupação, maior importância socio-econômica e um
baixo potencial de manter-se dentro da unidade” (ICMBio, 2009, p.12). Três áreas internas à
Flona do Jamanxim – delimitadas conforme suas características socioeconômicas pelo
Instituto – se enquadrariam neste perfil, apresentando baixa ou média concentração fundiária,
e poderiam ser desafetadas de acordo com o relatório, o que totalizaria uma redução de
aproximadamente 35.000ha da área da UC.
Segundo um documento do próprio órgão gestor da Flona, o Instituto teria
desenvolvido esse estudo em 2009 após uma reivindicação das organizações locais para a
desafetação de porções da FLONA e, com isso:
[...] foi consolidada uma proposta técnica e apresentada em Brasília, Castelo de
Sonhos e Novo Progresso. Tal proposta foi rejeitada, o que fez com que as
organizações locais, juntamente com o governo do Estado do Pará, delineassem uma
contra proposta de redelimitação àquela apresentada pelo ICMBio. (ICMBio, 2010,
v.2, p.2.2).

O jornal O Liberal descreveu da seguinte forma esse processo, chamando os
‘posseiros’ da Flona de “invasores”:
Desde sua criação, em 2006, a Flona é alvo de manifestações, mas o ICMBio
sempre vetou a proposta de diminuição de Jamanxim. Mais tarde, houve um
entendimento que uma parte que já estava degradada na época da criação da unidade
poderia ficar de fora dos limites da Floresta. Os invasores queriam uma área maior.
O ICMBio novamente recusou a proposta. Restou o impasse [...] (O Liberal,
10/10/13).

Ao mesmo tempo, o ICMBio buscou criar o Conselho Consultivo da UC 123, o qual não
pôde ser instituído, uma vez que as organizações locais se negaram a participar. Em 2010,
mais uma vez as lideranças locais não aceitaram colaborar com uma oficina realizada pelo
órgão gestor que visava “aperfeiçoar o diagnóstico realizado e obter subsídios para a
proposição de ações de manejo” (idem, p.2.3). Há evidências ainda de que o aumento no
percentual de desmatamento no ano de 2012 “se deu como uma forma de pressão das elites
123

De acordo com a Portaria nº82 do ICMBio, Artigo 2º, o Conselho Consultivo da Floresta Nacional do
Jamanxim deveria ser composto por representantes das seguintes entidades: ICMBio; IBAMA; INCRA; DNPM;
Serviço Florestal Brasileiro (SFB); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
(EMATER/PA); Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso; Câmara Municipal de Novo
Progresso; Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós; Associação dos Produtores Rurais de Serra Azul;
Associação dos Produtores Rurais da Gleba Imbaúba e Gorotire; Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais da Comunidade Santos Dumont; Associação de Desenvolvimento Industrial e Florestal Sustentável de
Castelo e Cachoeira; Associação de Produtores Rurais Vale do Garça; SIGANP; SINPRUNP; STTR/NP.
Disponível
em:
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidadescoservacao/portarias/FLONA%20Jamaxim%20Port%20082%20de%2006%2010%202009.pdf >. Acesso em 20
dez. 2014.
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locais, sobretudo fazendeiros, visando à diminuição da área total da Flona” (CORREA,
CASTRO, NASCIMENTO, 2013, p.121).
Assim, embora esta UC esteja formalmente estabelecida, na prática, ainda não foi
totalmente implantada, por vários motivos, resumidos da seguinte forma por Silva (2011,
p.133-134): a limitação de recursos financeiros e de capital humano; a restrição de uso dos
recursos naturais pelas “comunidades locais”; a fragilidade da base institucional em que a
referida unidade se apoia; o não cumprimento do pleno objetivo para o qual a Flona foi criada,
que faz com que os residentes se vejam assumindo apenas o ônus da política ambiental, sem
usufruir dos benefícios propostos com a delimitação territorial; a não aceitação da formação
do Conselho Consultivo por parte da população local.
O fato de não ter sido demarcada no ato de sua criação, além de ter gerado conflitos e
contestações legais, estimulou indiretamente uma retirada acelerada de recursos florestais e
minerários, como assinalou o presidente da SIMASPA em entrevista concedida no dia 4 de
novembro de 2013. A população residente na Flona, por seu turno,
[...] utiliza do poder de participação na formulação e execução das políticas públicas,
conferido pelo Estado através da Lei 9.985/2000 [Lei do SNUC], para barganhar por
um Termo de Ajuste de Conduta, que daria a garantia de permanência da população
não tradicional nos limites da Flona. (SILVA, 2011, p.133-134).

A autora se refere aos representantes de garimpeiros e produtores rurais que
propuseram ao governo, em abril de 2009, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)124
como medida de redução dos efeitos causados pela criação do Distrito Florestal da BR-163 e
da Flona do Jamanxim (SILVA, 2011, p.42)125. O presidente do SIGANP, João Garimpeiro,
assinalou ainda em entrevistas e na audiência pública de 2013, além dos produtores rurais, os
pequenos garimpeiros enfrentam graves problemas na Flona do Jamanxim, pois lá se
localizam garimpos antigos como o Canaã, Hollywood, Santos Dumont, entre outros.
João Garimpeiro ressalta que 23 anos antes da instituição da Flona, o governo havia
criado nessa área a Reserva Garimpeira do Tapajós (1983), como já foi abordado no início do

124

Segundo a homepage do Ministério Público Federal: “os termos de ajustamento de Conduta ou TACs, são
documentos assinados por partes que se comprometem, perante os procuradores da República, a cumprirem
determinadas condicionantes, de forma a resolver o problema que estão causando ou a compensar danos e
prejuízos já causados”. Disponível em: <http://www.prba.mpf.mp.br/paraocidadao/pecas-juridicas/termos-deajustamento-de-conduta>. Acesso em 20 nov. 2014.
125
Nesse caso, o TAC proposto estava previsto para ser assinado entre as associações de produtores rurais da
região, o INCRA e o ICMBio e nele “as famílias da Flona do Jamanxim se comprometem a não mais desmatar a
região e, dessa forma, podem continuar suas atividades”. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/flexa-ribeirocritica-carlos-minc-e-defende-novos-limites-para-a-flona-do-jamanxim>. Acesso em 20 nov. 2014.
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Capítulo. Nestes garimpos antigos, famílias de pequenos garimpeiros estariam vivendo há 20
anos, sendo que “a maioria mora lá, [mas] claro que alguns têm a cidade como ponto de
apoio; essas pessoas fazem isso há 30 anos, não sabem mais o que fazer fora isso, tá no
sangue deles ser garimpeiro, é uma cultura”126. A criação da Reserva Garimpeira, conforme
sua exposição na audiência pública, tinha o:
[...] objetivo de amenizar conflito entre garimpeiros e donos de alvarás de pesquisa,
ou seja, já havia uma preocupação com conflito entre pequeno produtor e empresas
que vinham sufocando o pequeno produtor. As reservas são exclusivas ao pequeno
produtor. Mas por que há milhares de pedidos de pesquisa dentro da reserva
impedindo o garimpeiro de se legalizar? (João Garimpeiro, presidente do SIGANP,
audiência pública, 18/10/13).

Portanto, verifica-se que desde sua criação houve forte resistência dos residentes e
trabalhadores (inclusive garimpeiros) da Flona e de suas entidades representativas.
Atualmente, um grupo de trabalho do ICMBio de Brasília analisa a redução de cerca de
200.000 hectares da Flona do Jamanxim e o seu processo de redelimitação está sob análise
pela Casa Civil127. Já a prefeitura de Novo Progresso, juntamente com as associações da Flona
do Jamanxim, o SINPRUNP e o STTR/NP, defende a redução de pelo menos 400.000ha,
conforme o estudo desenvolvido pela empresa de consultoria STCP Engenharia de Projetos
LTDA e apresentado na audiência pública do dia 18 de outubro de 2013. O objetivo do
estudo, nas palavras de um vereador presente na mesa da audiência pública, é servir como
“embasamento legal”, juntamente com as assinaturas da população em apoio ao projeto, para
que o ICMBio justifique tamanha redução da Flona.
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Entrevista concedida por João Garimpeiro no dia 4 de novembro de 2013 na sede do SIGANP.
Cabe lembrar que desde junho de 2012 o governo federal estabeleceu a alteração nos limites de oito unidades
de preservação ambientais na Amazônia, sendo cinco no Sudoeste Paraense: Florestas Nacionais de Itaituba I
(PA), Itaituba II (PA), do Crepori (PA) e do Tapajós (PA) e a Área de Proteção Ambiental do Tapajós (PA). Se
coloca em prática, assim, o que Almeida (2012) alertou como sendo a “flexibilização dos limites das unidades de
conservação”. Um dos objetivos da alteração da área unidades apontados pelo portal de notícias G1 é “viabilizar
a construção de usinas hidrelétricas no Complexo do Tapajós, no Pará, e também da usina de Santo Antônio, em
Rondônia”. Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/06/governo-muda-limites-de-unidadesde-preservacao-para-viabilizar-usinas.html>. Acesso em 20 de novembro de 2014.
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3.4.2 O PDS Terra Nossa
Assim como o PDS Brasília e o PDS Nelson de Oliveira, o assentamento Terra Nossa
havia sido interditado devido à Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal
(MPF) em 2007128, mas foi liberado em 2010 pela Sub-seção da Justiça Federal em
Santarém129. A última determinou que o INCRA examinasse as posses que estão passíveis de
serem desafetadas para ser feita a titulação pelo programa Terra Legal 130, que prevê a
regularização fundiária dos lotes de até 15 módulos fiscais (1.125ha) que não possuem título
definitivo. Cabe evidenciar, porém, que segundo a lei de criação deste programa (Lei n°
11.952 de 2009), não são passíveis de alienação as terras de interesse social e destinadas para
projetos de assentamentos.
Contudo, após uma reunião que a Superintendência Regional do INCRA de Santarém
(SR-30) organizou com associações do assentamento, o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR/NP) e aqueles que alegam ser ‘posseiros’ na área do PDS Terra
Nossa, foi aberto um processo judicial contra a autarquia:
[...] na última vez que ele [o ‘posseiro’ Daniel] veio aqui, não tava ainda na esfera
judicial. Tinha denúncia. Trouxemos sindicato, associações. Tentando fazer um
acordo aqui mesmo, aqui na sala de reunião. Tentamo sentar, tava bem engatilhado
isso. Faz um ano, não um ano não, uns 6 meses. Aí tava engatilhado, se a gente
chegasse num acordo, fazia uma ata, e depois coloca a nossa procuradoria que
encaminha pro Ministério Público pra eles darem o aval. Tava bem avançado. Mas
chegou um ponto lá que o [Daniel] não se entendeu com um presidente de sindicato
lá [...] Aí pronto, todo mundo hostil e pronto. Aí ele se levantou e foi embora. Aí ele
[Daniel] saiu daqui e foi direto pro Ministério Público. Aí agora só sabe como
começou, agora como terminar... porque aí depende do processo judicial. (Adalberto
Anequino, superintendente substituto do INCRA, entrevista concedida em 07 de
novembro de 2013).
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O Ministério Público Federal demandou em 2007 o cancelamento de 99 assentamentos criados pelo INCRA
(pela Superintendência Regional nº30) no oeste paraense, o que foi atendido pela Justiça Federal, que em seguida
decidiu suspender 107 assentamentos no total. Segundo documento do ICMBio, “as causas foram a ausência da
licença ambiental para serem implementados; bem como o fato de que, na implantação havia sido feita uma
aliança com os madeireiros para realizar os serviços básicos de infraestrutura, como abertura de estradas,
construção de escolas e outros locais comunitários. A Promotoria Pública, ao fazer a denúncia, entendeu que a
regularização dos assentamentos atendia mais aos interesses de madeireiros do que aos sem terra, já que a
aprovação dos planos de manejo para retirada de madeira dos assentamentos é mais simples” (ICMBio, 2010,
p.4.74). Dentre estes assentamentos suspensos em 2007, quatro se localizam total ou parcialmente em Novo
Progresso: PDS Nelson de Oliveira, PDS Vale do Jamanxim (cancelado), PDS Brasília e PDS Terra Nossa.
129
Somente o PDS Terra Nossa e o PDS Brasília foram liberados, o PDS Nelson de Oliveira permanece
interditado judicialmente. O juiz federal José Airton de Aguiar Portela foi o responsável pela decisão. Disponível
em: <http://candidoneto.blogspot.com.br/2010/03/farra-da-grilagem-juiz-desinterdita.html>. Acesso em 11 fev.
2014.
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Após essa sentença, o processo subiu para o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1º Região, onde tramita
atualmente. Disponível em: <http://incraoestepara.wordpress.com/2013/08/01/incra-propoe-ao-mpf-acordoextrajudicial-para-desinterditar-assentamentos/>. Acesso em 20 abr. 2014.
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Assim, no início de 2013, a justiça deferiu liminar que determinou tanto a imediata
paralisação dos serviços de demarcação nas áreas ocupadas pelos ‘posseiros’ que requereram
a ação, quanto a retirada dos ‘assentados’ do referido local, sob pena de multa diária de R$
10.000,00. Com isso, quinze ‘famílias de assentados’ que se encontram nesta área deveriam
ser notificados a sair do assentamento. No entanto, em ata de reunião feita no dia 21 de
fevereiro de 2013, os assentados afetados afirmaram que sua “posição é resistir” na área –
inclusive não permitiram a continuidade do trabalho de notificação –, além de exigir o envio
de uma força tarefa do INCRA para “conhecer a realidade das famílias e resolver de uma vez
por todas a situação com os posseiros”, anunciando-se ainda que se não fossem atendidas as
demandas dentro de cinco dias, a BR-163 seria bloqueada131.
Frente a essa situação, a autarquia recorreu judicialmente através de ações de agravo
de instrumento no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, de modo a suspender a
decisão favorável aos ‘posseiros’. O INCRA alega, dentre outros motivos, que estes exercem
a posse de quase 9.000ha no local, bem como são ‘posseiros’ de outras áreas rurais, inclusive
em Mato Grosso. Também é argumentado que essa decisão pode “causar lesão grave e de
difícil reparação às famílias ali assentadas, bem como as que serão também assentadas”, além
de que não haveria outra área para remanejar os ‘assentados’, os quais estariam se recusando a
deixar o local132. Entretanto, o desembargador federal do TRF-1 negou seguimento a dois
agravos de instrumento em abril de 2013 e a disputa entre determinados ‘posseiros’ e o
INCRA permanece no âmbito judicial.
Anteriormente a isso, duas manifestações foram realizadas pelos residentes do
assentamento em 2011, as quais teriam dado algum resultado, ao menos imediato, mas em
longo prazo não solucionaram seus problemas de acessibilidade, de falta de investimentos
(descritos no Capítulo 1) e de conflito com os ‘posseiros’ (o que será abordado no Capítulo
5), que são chamados geralmente de fazendeiros pelos assentados. A residente do
assentamento Maria, que presenciou essas manifestações, descreveu que naquele ano o
INCRA teria visitado o assentamento com a Ivone, presidente do STTR/NP. Porém, um
fazendeiro teria fechado a BR-163 com uma tora de madeira, impossibilitando a saída dos
assentados. Diante disso, os assentados “trancaram a caminhonete do INCRA” dentro do
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assentamento “pra pressionar” o órgão e resistir às ameaças dos fazendeiros. Já o residente do
assentamento Jair, que participou das manifestações em 2011, contou que:
Trancamos carro do INCRA aqui dentro e a Polícia Federal veio. Foi quando
prenderam o falecido Otávio [posseiro/fazendeiro]. Otávio disse que matava até
policia federal pra não perder terra, aí prenderam ele. Dissemos que só saímos daqui
morto, pra passarem isso pra Brasília. (Jair, entrevista concedida em 29 de outubro
de 2013).

Como consequência dessa primeira manifestação, os entrevistados do PDS Terra
Nossa lembram que o INCRA começou a abrir a estrada principal do assentamento, porém
nunca concluiu o trabalho, o que acabou sendo realizado por madeireiros e fazendeiros133.
Depois, em agosto de 2011, os assentados bloquearam a BR-163 na entrada do PDS Terra
Nossa. Essa “primeira greve” ou primeira interdição da BR-163 durou três dias e teria
conseguido “chamar atenção do INCRA” para a necessidade de regularização do
assentamento134. Nesta ocasião, a “Polícia Rodoviária Federal apoiou nós” – diferentemente
da ação anterior de “trancar a caminhonete” da autarquia – e o “INCRA fez documento, mas
foi engavetado, foi só mentira, foi só pra liberarem a BR”, conforme relatou Jair.

****

À guisa de uma primeira reflexão acerca das políticas estatais de (re)ocupação espacial
– uma vez que não se tratava de uma ‘região’ demograficamente “vazia” antes da construção
da BR-163 – e de “ordenamento”, pode-se destacar que houve superposições de medidas
governamentais tanto diacronicamente quanto sincronicamente, havendo complementariedade
ou até mesmo contraposição entre as mesmas. Da mesma forma, mesmo se tratando de
diferentes conjuntos de políticas, os quais não estão isentos de conflitos internos ao aparato
estatal ou de pressões e contrapressões – como Palmeira (1989, 1994) evidencia no caso do
Estatuto da Terra e nas políticas de reforma agrária e Araújo (2007) verifica na elaboração do
PAS e do Plano BR-163 Sustentável –, puderam ser observadas não só descontinuidades, mas
também continuidades entre algumas lógicas estatais ao longo do tempo. Procurou-se ainda
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mostrar que o Estado não está e nem esteve ausente na Amazônia ou na ‘região’ onde o
presente estudo foi realizado, como uma vertente da literatura crítica e os próprios relatos
obtidos nos trabalhos de campo costumam sugerir.
Como foi brevemente abordado, antes do governo militar, diferentes governos federais
já haviam incentivado o deslocamento e a ocupação da Amazônia por pequenos produtores e
trabalhadores rurais nordestinos, de modo a trabalharem nos seringais, principalmente nos
dois auges do ciclo da borracha (última década do século XIX e durante a Segunda Guerra
Mundial). A economia da borracha era prioridade na atuação dos governos federais na
‘região’ amazônica, o que se manifestou inclusive no atendimento às pressões dos donos dos
seringais e do governo estadual pela resolução de conflitos com indígenas através das
políticas de pacificação pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) (FREIRE, 2002).
Além disso, como mostra Velho (1981), a situação enfrentada no Nordeste, de
escassez de terra e de trabalho disponíveis a esses pequenos produtores e trabalhadores rurais,
contribuiu para seu deslocamento no sentido oeste na década de 1950, chegando ao Maranhão
e, finalmente, ao Sudeste (depois ao Sudoeste) do Pará por meio do que o autor chama de
“frentes de expansão”, nesse caso a agrícola, que provavelmente foi estimulada pela
decadência da borracha, bem como por ações governamentais – especialmente as contidas no
projeto “Marcha para o Oeste” (1943). Este período que se seguiu ao fim da Segunda Guerra
Mundial, apesar de não ter implicado no fim da exploração da borracha em Itaituba, estimulou
o crescimento da atividade garimpeira na década de 1960, vista como uma alternativa (tanto
de investimento quanto de trabalho) aos seringais, cujas condições se tornavam cada vez mais
difíceis.
Se até então a ocupação, ainda que de forma temporária, na ‘região’ estudada se dava
na mata e nos eixos fluviais, a partir da “Operação Amazônia” vão surgir diversos povoados
na margem das rodovias construídas, enfatizando-se neste trabalho a importância da BR-163,
inaugurada no final da década de 1970, na formação de Novo Progresso. Contudo, o
impulsionamento do povoamento deste local se deu também com a multiplicação na década
de 1960 dos garimpos situados na mata e nos leitos dos rios (especialmente o rio Jamanxim),
o que decorreu de processos sociais anteriores ao conjunto de medidas do governo militar.
De qualquer modo, ainda que seja importante ressalvar que essas iniciativas
governamentais tenham sido viabilizadas por “precondições que já vinham lentamente
amadurecendo” (VELHO, 1981, p.93), é evidente o seu peso na conformação da ‘região’,
inclusive pela expulsão e/ou tentativa de controle (não sem resistências) de povos indígenas
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que já haviam se deslocado e se subdividido por séculos devido, em grande parte, ao
enfrentamento com “brancos”. O que se coloca de relevante para o presente trabalho é que
dadas essas precondições que estavam associadas a ações estatais anteriores, as medidas do
governo militar criaram novas possibilidades e constrangimentos tanto para os agentes que já
se encontravam na ‘região’ – ligados à atividade extrativa da borracha e/ou do ouro –, quanto
para aqueles que estavam em outras ‘regiões’ ou localidades e para lá se deslocaram – como
os oriundos do Centro-Sul e da Serra Pelada (Sudeste Paraense). Assim, longe de ser uma
iniciativa “heróica” sobre uma “selva”, ou uma imposição absoluta do Estado, o que ocorreu
foram ações concorrentes ou complementares perante as medidas governamentais e bases
legais que passaram a existir naquele momento.
A propaganda oficial divulgada pelo Ministério do Interior no Sul, que exaltava as
“riquezas da Amazônia” que poderiam ser aproveitadas com “todo o apoio” dos governos
federal e estaduais (incentivos fiscais e creditícios), foi percebida como uma oportunidade por
pequenos produtores rurais do Sul que se defrontavam com a redução das possibilidades de
aquisição de terra ou que se viram expulsos por grandes projetos como a construção da
Hidrelétrica de Itaipu no Paraná. Em contraposição a isso, era evidente a facilidade em
conseguir largas extensões de terra na Amazônia e, mais especificamente, no Sudoeste
Paraense, especialmente por aqueles que tinham algum capital, o que foi possível pela
concessão de terras situadas na faixa de cem quilômetros às margens da BR-163, as quais
passaram a ser da União em 1971, e pela legislação agrária vigente (Estatuto da Terra) que
estimulava o processo de transferência de terras públicas a particulares (PALMEIRA, 1994).
O INCRA, por sua vez, teve grande importância nesse processo de deslocamento e de
ocupação da faixa da BR-163, por vezes conduzindo os pequenos produtores do Sul ao longo
da rodovia até encontrarem uma terra propícia à sua atividade e conferindo documentos de
posse (LO e CPCV) àqueles oriundos das regiões Centro-Oeste e Sul que demonstravam sua
capacidade de abrir terra, ou seja, de desmatar – o que era visto como uma “benfeitoria” e
sinal de produtividade. Cabe lembrar ainda o projeto de colonização da APRORGIM posto
em prática a partir de 1985, o qual buscou seguir os moldes dos projetos desenvolvidos no
Mato Grosso (particularmente em Tangará da Serra) e foi dirigido pelo INCRA na Gleba
Imbaúba (811.000ha), onde foi implantada a Flona do Jamanxim em 2006. Dessa forma,
como mostra Palmeira (1989, 1994), o mercado de terras passou a “atravessar a máquina do
Estado”, que “deixa de ser apenas um regulador externo desse mercado” (PALMEIRA, 1989,
p.100), uma vez que os “grandes negócios de terra passaram a ser feitos por dentro do
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INCRA, da SUDAM” (PALMEIRA, 1994, p.50), não se estabelecendo procedimentos de
aquisição de terras públicas apenas por critérios considerados técnicos.
Somado aos mecanismos de concessão de terra devoluta, o governo federal criou a
Reserva Garimpeira do Tapajós (1983), ligando-a a BR-163 pela estrada Transgarimpeira
(1984-1986), o que estimulou a multiplicação de garimpos no entorno da atual cidade de
Novo Progresso e dentro do que é hoje a Flona do Jamanxim, criando-se uma importante
demanda em termos comerciais. As diferentes ocupações eram vistas como meios de acúmulo
de recursos, pois uma parte daqueles que tinham em seu horizonte a abertura de terra não
tinha o capital necessário quando chegaram ao local que se tornaria Novo Progresso. Dessa
forma, atuaram primeiramente nos garimpos ou no comércio até acumularem recursos
suficientes para comprovarem a ocupação, ou ainda trabalharam nas fazendas de pessoas que
aproveitaram a conjuntura política para aplicar seu capital na terra – muitos de São Paulo e
Mato Grosso, os quais em geral não se mudaram para o local, contratando trabalhadores para
fazer as “benfeitorias” e garantir a posse.
Houve assim, uma convergência dos interesses dos grupos familiares vindos do
Centro-Sul e dos que se dedicavam à atividade garimpeira (majoritariamente oriundos do
Nordeste, mas também alguns do Sul), o que se manifestou nos comércios abertos pelos
primeiros para atender às necessidades dos segundos – por vezes com venda a crédito
(CORREA; CASTRO; NASCIMENTO, 2013, p.123) – mas também para se conseguir
“melhorar de vida” e reproduzir-se socialmente. As políticas implantadas, portanto,
permitiram a alguns grupos a possibilidade de ascensão social, que por vezes se converteu em
ganho de capital político devido à importância do comércio local – revelada pela emancipação
municipal levada a cabo em grande parte pelos principais comerciantes da época.
Deve-se levar em consideração, porém, que outros grupos não conseguiram
permanecer no local (uma parte voltou para seus “locais de origem”) e/ou se viram forçados a
vender seu lote de terra, conforme relatos obtidos em campo, por não terem conseguido os
recursos para abrir a terra, ou por outros fatores, como a falta de assistência médica, o que
aumentou o risco de morte pela malária, em partos ou acidentes. No próximo Capítulo serão
descritos alguns casos nos quais se podem observar essas diferentes possibilidades ao se
deslocar para a ‘região’ no início de sua reocupação.
Já na década de 1990, o Plano Collor acabou por inibir a atividade garimpeira – que,
no entanto, continuou existindo –, ao passo em que a atividade madeireira se expandiu
significativamente no recém-fundado município de Novo Progresso devido ao seu declínio em
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Mato Grosso, impulsionando a vinda de grupos capitalizados e de trabalhadores que
buscavam emprego em serrarias. Ao lado disso, se passou a ter acesso ao crédito do Fundo
Constitucional do Norte (FNO) para a agricultura familiar. Esse conjunto de fatores favoreceu
a expansão tanto da pecuária – que já era vista como a única alternativa pelos produtores
rurais que não conseguiam escoar a produção agrícola – quanto da exploração florestal por
empresas madeireiras.
Isto, por sua vez, levou à pressão por terras de pequenos produtores já estabelecidos –
especialmente nos dois assentamentos criados pelo INCRA na segunda metade da década – e
dos indígenas da TI Baú, discriminada em 1991, mas homologada somente em 2008. Essa
busca por mais terra e a consequente acentuação da concentração fundiária já existente (o que
contribuiu para a estrutura fundiária e à predominância de determinadas atividades que foram
apresentadas no Capítulo 1), pode ser entendida ainda pelos marcos do mercado de terras que
atravessa o Estado e que se constituiu em uma poderosa forma de investimento de capital por
setores variados, inclusive, nesse caso, por madeireiros que acumularam recursos suficientes
para cercar e abrir pasto para alegar a “posse produtiva” ao INCRA.
É importante destacar ainda que o modelo de assentamento PA implantado em Novo
Progresso contava (e conta, em alguma medida) com problemas referentes à distância da
cidade, falta de infraestrutura e de crédito (que só passou a ser obtido com a instalação da
EMATER em Novo Progresso em 2006), manutenção de estradas via madeireiros e pressão
para compra de lotes (às vezes com a intermediação da associação de assentados) por
madeireiros e grandes produtores voltados para a criação de gado. Ademais, o PA Nova
Fronteira foi ocupado inicialmente por grupos familiares que passaram pela atividade
garimpeira, o que também ocorreu em parte no PDS Terra Nossa, como se verá no próximo
Capítulo. Esses pontos, por seu turno, são interessantes para pensar a instituição desse PDS,
que apesar de ser outra modalidade de assentamento, idealizada em outra conjuntura que lhe
conferiu suas particularidades, não fugiu em linhas gerais de determinadas características já
observadas nos PAs e da tendência de condições de instalação dos beneficiários da reforma
agrária no município estudado.
Os conflitos surgidos com essa pressão por terra e da grilagem de terras públicas via
requerimento de regularização fundiária intensificada na década de 1990, quando a terra já
não era tão abundante, a princípio não foram objeto de intervenção estatal – a não ser no caso
da TI Baú, cuja “resolução” se deu em 2003 pelo Ministério da Justiça. A ação direcionada
para a resolução de conflitos pelo governo federal passou a ocorrer em meados da década de
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2000 com a execução das ações previstas no Plano BR-163 Sustentável, que foi em grande
parte resultado de pressões por organizações da sociedade civil preocupadas com os efeitos e
possibilidades abertas com a perspectiva de pavimentação da rodovia.
Entretanto, como se pode notar, este Plano permitiu diferentes interpretações quanto às
suas prioridades dentro do próprio aparato estatal: por um lado, a ênfase ao crescimento
econômico pelos ministros de Integração Nacional (MIN), Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e de Minas e Energia (MME); por outro, a expectativa de uma
diversificação de atividades, com foco na sustentabilidade, pelo ministro de Meio Ambiente
(MMA) (ARAÚJO, 2007). Além disso, mesmo se propondo uma gestão articulada com os
governos estaduais e prefeituras, e com a participação dos agentes interessados, estes não se
reconhecem nas propostas encaminhadas e implantadas, o que levou a descompassos entre
níveis de governo e entre o governo federal e as organizações representativas dos agentes
envolvidos. A isto se somou a percepção de que as medidas do Plano BR-163 Sustentável só
foram implantadas no seu sentido repressivo e não no estabelecimento de alternativas
econômicas, como apontou Silva (2011) ao tratar dos conflitos na Flona do Jamanxim.
Ao mesmo tempo, porém, as medidas criadas permitiram que os próprios instrumentos
participativos fossem usados pelas entidades representativas dos produtores rurais e
garimpeiros como justificativas e mecanismos (como o Termo de Ajuste de Conduta) para a
redução da Flona do Jamanxim, assim como os parlamentares que os apoiam se utilizam do
aparato jurídico sobre as unidades de conservação (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002), que estabelece a necessidade de estudos técnicos
preliminares e a consulta pública para sua criação. Ademais, as organizações dos produtores
rurais conseguiram inviabilizar o Conselho Consultivo e as oficinas que dariam legitimidade
à Flona e possibilitariam sua demarcação final. Frente às dificuldades de demarcação e de
fiscalização, o que se observou foi a contínua retirada de recursos minerários e florestais.
O sindicato dos garimpeiros (SIGANP), porém, continua reivindicando a legalização
de sua atividade por meio do título minerário (Capítulo 1) e procura identificar os garimpeiros
como pequenos frente às mineradoras multinacionais que obtiveram autorização de pesquisa
na Flona. De outro modo, os produtores rurais, especialmente por meio do SINPRUNP,
insistem na redução da UC e na regularização fundiária pelo Terra Legal – o qual cria reais
possibilidades de obtenção do título de propriedade tanto para ‘posseiros’ que se dedicam à
produção agropecuária quanto para aqueles que a literatura e o próprio funcionário do
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programa identificam como grileiros, contrariando as medidas de combate à grilagem
contidas no Plano BR-163 Sustentável.
Já para os madeireiros ou aqueles que extraíam madeira como uma segunda ocupação,
as principais fontes de oposição ào Plano BR-163 Sustentável foram a Portaria Conjunta do
MDA e INCRA em 2004 (que suspendeu os planos de manejo existentes) e a instituição do
Distrito Florestal Sustentável em 2006, que passou a prever a concessão florestal em terras
regularizadas. Apesar de terem sido fortemente combatidas pelo SIMASPA inicialmente (que
até organizou uma ação de interdição da BR-163 em 2005), este sindicato atualmente procura
se adequar à nova legislação como foi mencionado no Capítulo 2. Além disso, o SIMASPA
conseguiu negociar com o INCRA e o MMA saídas para evitar o declínio da atividade –
declínio que em certa medida ocorreu se compararmos a quantidade de empresas e
trabalhadores de serrarias antes e depois dessas medidas. A principal saída, como Torres
(2012) demonstra em detalhes, foi a criação de inúmeros Projetos de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) – contrariando-se sua idealização pelos movimentos sociais, com base nas
necessidades das populações que se dedicam à atividade extrativa e à agricultura familiar em
áreas com cobertura florestal primária – pela Superintendência Regional do INCRA do Oeste
Paraense (SR-30).
A criação de dezenas de assentamentos da modalidade PDS, por seu turno, levou à
rápida reação do Ministério Público Federal, que buscou interditá-los em 2007 com a
justificativa de que se tratava de uma coalizão de interesses entre o INCRA e os madeireiros,
o que se expressava no acordo de que os últimos proveriam os serviços de infraestrutura do
assentamento em troca de um meio fácil de obtenção de planos de manejo. Essa era a situação
jurídica do PDS Terra Nossa até a Justiça Federal em Santarém liberá-lo três anos depois da
entrada das primeiras famílias beneficiadas, prevendo ainda a titulação pelo Terra Legal das
posses que fossem comprovadas.
Porém, as disputas jurídicas não tiveram fim nesse momento, sendo retomadas em
2013 por grupos que se afirmam posseiros de áreas desse assentamento. A justiça determinou
a retirada dos ‘assentados’ da área alegada pelos ‘posseiros’ e até o momento de finalização
dessa pequisa não havia aceitado os instrumentos de agravo apresentados pelo INCRA,
mesmo após a autarquia comprovar a posse irregular dos demandantes.
De toda forma, se essa situação de indefinição do PDS Terra Nossa ocasionou por um
lado a tensão entre aqueles que se alegam ‘posseiros’ e os residentes do assentamento, por
outro lado possibilitou algumas estratégias que de outra forma seriam mais difíceis de serem
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levadas a cabo. Ademais, a exigência da criação de associações de ‘assentados’ que se
responsabilizariam pela reserva florestal (80% da área do PDS), permitiu um controle coletivo
de partes do assentamento, mas também favoreceu a obtenção de certos privilégios pelos
presidentes de associação. Ambas as possibilidades são descritas nos capítulos seguintes.
Outra questão que merece destaque são os diferentes mecanismos de contraposição às
medidas governamentais ou decisões jurídicas. Enquanto os madeireiros, por meio do
SIMASPA recorreram a reuniões com ministérios e a manifestações públicas com apoio de
deputados, vereadores e prefeitos de vários municípios, o SINPRUNP e associações da Flona
do Jamanxim buscaram o apoio de parlamentares, o que levou tanto a dois Projetos de
Decreto Legislativo (PDL) na justiça federal exigindo a sustação do Decreto de criação dessa
UC, quanto à realização da audiência púbica em 2013. As entidades representativas dos
produtores rurais da Flona do Jamanxim conseguiram ainda pressionar o ICMBio a realizar
um estudo de redelimitação e conseguiram elaborar uma contraproposta com o apoio da
prefeitura de Novo Progresso. Em paralelo a isso, organizaram manifestações públicas, se
associaram com os garimpeiros ao proporem o Termo de Ajuste de Conduta e esvaziaram os
espaços de interlocução com o ICMBio.
Já os residentes do PDS Terra Nossa realizaram duas manifestações, sendo que em
uma delas conseguiram interditar sozinhos a BR-163 por três dias em 2011. No entanto, ao
contrário dos ‘posseiros’ da área do assentamento, não possuem recursos nem acesso a
advogados, e uma de suas reivindicações principais é a “presença do INCRA”, que sabem ser
o réu do processo jurídico. Tampouco possuem contatos com parlamentares para defenderem
seus interesses, embora através da presidente do STTR/NP e de uma presidente de associação
que participaram na mesa da audiência pública de 2013 tenha sido pedido aos deputados
presentes que levassem a demanda de regularização do assentamento ao governo federal.
Em suma, essas questões aqui sintetizadas intentam demonstrar que as políticas
implementadas são permeadas por disputas internas e externas aos aparatos estatais e são
apropriadas de formas diversas segundo os agentes sociais e suas organizações
representativas, algumas das quais surgiram no final da década de 1990 e início dos anos 2000
em meio ao crescimento das atividades madeireira e pecuária, bem como do soerguimento da
extração de ouro. Outras surgiram após a criação da Floresta Nacional do Jamanxim e do PDS
Terra Nossa, como as associações de produtores rurais e dos assentados.
As brigas perante as tentativas de intervenção do Estado em aspectos considerados
centrais para o município – o mercado de terras, as atividades garimpeira, pecuária e
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madeireira – conferiram maior reconhecimento a essas entidades representativas e
impulsionaram sua articulação em determinados momentos, como foi visto com a interdição
da BR-163 e na audiência pública. Nesses tempos de brigas conjuntas esses representantes
também atualizaram relações previamente existentes (entre si, mas também com prefeitos,
vereadores, parlamentares etc.) e buscaram construir interesses comuns com base em uma
história que abrigaria garimpeiros, comerciantes, trabalhadores e produtores rurais e, de
certa forma, madeireiros – no que tange à abertura de estradas, à oferta de empregos e à sua
participação no mercado de terras –, ainda que haja divergências internas ou entre esses
“setores”, assim concebidos pelos agentes locais, o que foi abordado no Capítulo 2.
Paralelamente a isso, as diferentes instâncias e órgãos estatais, ao se colocarem em
posições por vezes explicitamente contrárias ou contraditórias, ou ao admitirem serem
incapazes de dar uma solução efetiva ao que se coloca como problema, acabam por abrir
espaços para a negociação, bem como para a apropriação de determinadas medidas e leis em
sentido diverso aos objetivos planejados oficialmente. Ainda que o presente trabalho não
tenha se debruçado sobre o papel da burocracia na efetivação das políticas governamentais,
cabe mencionar que o aspecto recorrente nas entrevistas aos funcionários do INCRA, Terra
Legal, ICMBio e IBAMA, foi a responsabilização de suas limitações de atuação à: “Brasília”
(que estabelece as suas prioridades de atuação); à mudança de gestão dos órgãos; à
descentralização de órgãos de fiscalização ou de controle – inclusive, funcionários do ICMBio
e do Terra Legal disseram ter trabalhado anteriormente no IBAMA e INCRA,
respectivamente, tendo vivido essa divisão de atribuições –; à alta rotatividade de seu posto; à
falta de recursos e de pessoal; à pressão por atuarem em um local onde são vistos como
inimigos; ou até mesmo uns aos outros pela ineficiência em dar respostas eficazes inclusive
ao que consideram ser demandas legítimas.
Levando tudo isso em consideração, no próximo capítulo serão traçadas as histórias de
vida dos produtores rurais que possuem ou já possuíram terra na área da Flona do Jamanxim
e dos assentados do PDS Terra Nossa, tendo em vista a compreensão de como percebem,
avaliam e agem perante as políticas aqui destacadas. Ao lado disso, se busca delinear algumas
relações sociais e estratégias construídas ao longo desse processo que indicam determinadas
condições sociais para a situação em que se encontram atualmente – apresentada nos dois
primeiros capítulos e que perpassa os conflitos com órgãos e instâncias estatais, descritos
brevemente no item 3.4 deste Capítulo.
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Já no último capítulo, se tem como foco a maneira pela qual os assentados se
relacionam com os agentes que atuam na área do assentamento em meio às disputas pela sua
regularização, bem como as tensões que permeiam tanto os residentes do PDS Terra Nossa
quanto os produtores rurais no que tange aos seus representantes que possuem um papel
central na condução das ações de contestação ou negociação com agências estatais.
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4 FAMÍLIA, ESTRATÉGIAS E MOBILIDADE
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4.1. RESIDENTES DO ASSENTAMENTO
4.1.1. Estratégias de entrada e permanência na terra: entre o lote e a rua
Segundo os entrevistados e as histórias de vida obtidas, as pessoas que atualmente
possuem como principal local de moradia o lote no assentamento Terra Nossa vieram para o
município de Novo Progresso principalmente de Itaituba, Santarém e cidades do Mato Grosso
e do Maranhão. Quanto à sua origem, dentre as pessoas contatadas durante a pesquisa no
assentamento, sete nasceram no Maranhão e foram equivalentes os casos daqueles nascidos
nas regiões Sudeste (dois no Espírito Santo e um em São Paulo), Centro-Oeste (dois em Mato
Grosso, uma em Mato Grosso do Sul e um em Goiás) e Sul (três no Paraná e um no Rio
Grande do Sul). Além destes e das crianças que vivem no assentamento, cuja maioria nasceu
no Pará, um entrevistado nasceu na Bahia, outro no Pará e um no Tocantins.
Contudo, desses grupos familiares que residem no assentamento, a maior parte (quase
60%) não está incluída na Relação de Beneficiários (RB) do INCRA, ou seja, não está
cadastrada oficialmente como ‘assentado’. Segundo o registro da agente de saúde que reside e
trabalha no assentamento, 120 famílias vivem atualmente no assentamento, mas destas,
somente 50 estariam cadastradas135. A maioria chegou posteriormente ao sorteio de lotes do
PDS Terra Nossa (2007) e, portanto, “sem ser colocado pelo INCRA”, como disse um dos
entrevistados que entrou na terra em 2011.
Dentre os dezenove entrevistados que residem no assentamento, dez afirmaram ter
chegado no início e, assim, conseguiram ser inseridos na RB. Três destes alegam que estavam
ocupando terras que seriam destinadas ao assentamento PDS Vale do Jamanxim, o qual foi
cancelado devido à instituição da Flona do Jamanxim. Por exemplo, um assentado que consta
no cadastro do PDS Terra Nossa relatou que quando chegou a Novo Progresso em 2004,
[...] peguei uma área lá perto do Santa Júlia, pelo sindicato. Uma área de terra... era
um tanto de terra que tava lá reservado, não tinha ninguém não. Aí o sindicato
colocou nós lá. Pelo sindicato. Aí essa área de terra disse que é do Zé Baio [Lauro
135

O INCRA, porém, contabiliza 987 ‘famílias assentadas’ na relação de beneficiários do PDS Terra Nossa no
Programa Nacional de Reforma Agrária de 2014. Isto pode ser explicado, dentre outros fatores, pelo que foi
abordado no Capítulo 3 acerca dos “assentamentos fantasmas” criados nos anos 2005/2006 no Sudoeste
Paraense, nos quais foram cadastradas ‘famílias’ de outros assentamentos e estados – além de pessoas que não
deveriam ser candidatas à reforma agrária (como funcionários públicos). Outro fator que pode explicar a
defasagem entre os números das ‘famílias’ na RB e as que efetivamente moram no PDS Terra Nossa é que
muitos que possuem ou possuíam cadastro não vivem mais no assentamento, o que será abordado mais adiante
neste item. Além disso, o INCRA só cortou, ou seja, delimitou 310 lotes, e não 987 lotes, de acordo com os
relatos obtidos.
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Sebaio], fazendeirão. Então depois que nós tava lá dentro, andaram queimando
barraco nosso. Aí veio ouvidor do INCRA. Aí pegou, tirou nós de lá e falou ‘vou
lotear a Gleba do Jamanxim, o Vale do Jamanxim’. De lá já juntou o Tony [Tony
Fábio Rodrigues] que era prefeito, mais Nó Cego que era o diabo, Bolinha do
INCRA [Aguinaldo Dantas]. Colocou nós aqui na mão dos fazendeiro (Pedro,
entrevista concedida em 28 de outubro de 2013).

Uma assentada cujo nome consta na RB e que trabalha como professora na escola do
assentamento contou que seu atual marido “tinha terra na Flona que era pra ser assentamento,
mas tiraram a gente de lá, não tava em RB e ficou ilegal o assentamento porque criaram a
Flona em cima”136. Outro residente cadastrado, por seu turno, lembrou em meio a uma
conversa com seus vizinhos sobre a formação de uma cooperativa agrícola no PDS Brasília –
situado nos limites ao sul da Flona137 – que “o assentamento ia ser lá [na atual área da Flona
do Jamanxim], mas caiu na fazenda da família Sebaio, do pai Lauro, que morreu, mas aí
colocaram aqui”.
Portanto, conforme essas narrativas de quem chegou no início, eles haviam acampado
nessa área que seria o PDS Vale do Jamanxim, sob orientação do Sindicato dos Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais (STTR), até serem expulsos por fazendeiros e realocados pelo poder
público – nomeadamente o ex-prefeito Tony Fábio Rodrigues (PT) e um servidor do INCRA
de Santarém (a Superintendência Regional nº30). Segundo um presidente de associação do
PDS Terra Nossa, era compartilhada a noção de que o acampamento era um meio mais seguro
de conseguir ser sorteado pelo INCRA para os novos assentamentos que estavam sendo
anunciados em meados da década de 2000:
Cheguei em 20 de março de 2007, [mas] tava acampado na BR desde 2006. Era dois
acampamentos: o do Tubão, perto de Progresso, e do Santa Júlia. Tava esperando
outro assentamento. O Vale do Jamanxim foi anulado, aí criaram aqui. O INCRA
falou que ia criar outro assentamento e aí acampamos [...] Quem acampasse teria
prioridade. (Presidente de associação do PDS Terra Nossa, entrevista concedida em
28 de outubro de 2013).

Enquanto narrava os acontecimentos desse período, esse presidente de associação
estava na escola do assentamento com aproximadamente mais quinze assentados, todos
136

O PDS Vale do Jamanxim foi criado em 2005 na área onde foi instituída no ano seguinte a Floresta Nacional
(Flona) do Jamanxim – localidade na qual já havia disputa por terra por parte de antigos posseiros, um deles um
fazendeirão de Novo Progresso, conforme contou o assentado citado. Esse fazendeirão, Lauro Sebaio, foi um
dos posseiros que chegaram com suas famílias em meados da década de 1980. A história de vida de um de seus
filhos será apresentada no item 4.2 deste Capítulo.
137
O casal de residentes do assentamento, cuja entrevista se deu na presença de mais dois homens que se
consideravam vizinhos uns aos outros, mencionaram recorrentemente a experiência bem-sucedida do PDS
Brasília, impulsionada segundo eles pela presidente da única associação deste assentamento. Este caso ilustrava
em suas falas o contraste com a “falta de estrutura” do PDS Terra Nossa, apesar deste ter seis presidentes de
associações. Essa crítica às associações do próprio assentamento, que foi a tônica de muitas entrevistas, será
abordada no Capítulo 5, item 5.2.
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convocados pelo diretor da escola para conversarem com a “pesquisadora do Rio de Janeiro
que veio estudar o assentamento”. Pelo o que os demais assentados indicavam, corroborando
com o relato anterior, eles haviam passado por diversos locais no Mato Grosso, Goiás e Pará
onde observaram muitos acampamentos e onde verificaram, seja por experiências de seus
parentes ou de outras pessoas, que quem acampou teve maiores chances de se tornar um
‘assentado’138.
No entanto, como o mesmo presidente de associação supracitado ressalvou, “nem
todos que tão aqui hoje acamparam, mas a maioria morava na rua ou veio do garimpo”, até
que no dia 20 janeiro de 2007 o “INCRA sorteou [os lotes] e jogou nós aqui”. Dentre aqueles
que foram sorteados, três entrevistados moravam antes no Quilômetro 1.000 (em casa alugada
ou na casa do cônjuge), enquanto seis moravam na cidade de Novo Progresso – quatro em
casa própria, um em uma chácara arrendada, e um na casa própria do pai. Ambos locais são
considerados rua pelos residentes do assentamento.
Já dos que chegaram depois no assentamento, uma morava em outro assentamento do
município (o PA Santa Júlia, criado em 1997), uma morava em um garimpo da região, cinco
moravam de aluguel na cidade de Novo Progresso – sendo que um casal sublocava um
apartamento do conjunto habitacional municipal Tom da Alegria –, e uma morava com o
marido e os filhos em uma casa própria na cidade, da qual recebem aluguel desde que se
mudaram definitivamente para o assentamento.
Quanto ao total dos entrevistados, a maioria chegou à cidade de Novo Progresso ou ao
Quilômetro 1.000 (distrito Vila Isol) na década de 2000, quando havia fofoca do garimpo.
138

Sigaud (2000), ao analisar o que denominou de uma forma acampamento com base nas ocupações de
engenhos na mata pernambucana, verificou a presença de determinados elementos e arranjos recorrentes que se
dão em ocupações organizadas tanto por sindicatos de trabalhadores rurais quanto pelo Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST). Dentre essas características comuns, puderam ser observadas nos relatos sobre
os acampamentos montados na BR-163 mencionados: (a) a participação reconhecida por meio da montagem de
barracas – ainda que o pertencimento ao acampamento possa se dar por representação, através de um filho, um
pai, ou outro parente que fica na barraca enquanto os demais trabalham e residem em outros locais; (b) a
ocupação se dar primeiramente por um núcleo de pessoas reunidas pelas organizações (movimentos) e em
seguida outras entram no acampamento; (c) a participação não implica em filiação ao movimento (previamente,
nem posteriormente); (d) o ato de ocupar (e onde ocupar) é uma maneira de “dizer” algo ao INCRA – no caso
aqui observado, pelos dados obtidos, acampar na BR-163 seria uma forma de dizer à autarquia que se é um
candidato à reforma agrária e que se está esperando um assentamento já anunciado, sendo o INCRA o principal
interlocutor buscado pelos seus participantes. Sigaud notou ainda uma “circulação entre acampamentos, com
indivíduos participando sucessivamente em acampamentos” (idem, p.84), o que também foi observado no
percurso por acampamentos e assentamentos nos locais por onde os entrevistados passaram, o que os levou a
adquirir conhecimento prévio sobre seu funcionamento e eficácia.
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Muitos moraram não somente no acampamento e/ou na rua antes de ir para o assentamento,
mas também em garimpos. Este foi o caso de três entrevistados, que apesar de terem se
mudado para a cidade com seus filhos e/ou cônjuges nesse período, já haviam residido na
região do garimpo – que, pelos dados recolhidos, corresponde aos garimpos situados em
Itaituba e Trairão, além do município de Novo Progresso – desde finais da década de 1970
para extrair ouro, para trabalhar na cozinha (cujo pagamento é em ouro), ou ainda para
revender mercadorias nos garimpos, onde os preços (medidos em gramas de ouro) são muito
elevados devido às dificuldades de deslocamento.
A expressão fofoca do garimpo é empregada não só pelos assentados, mas outros
entrevistados de outras “categorias” que residem na cidade de Novo Progresso que relataram a
história de ocupação dessa área e de cidades do Mato Grosso (como Peixoto de Azevedo) na
década de 1980 e início dos anos 1990. Uma entrevistada que saiu de Guarantã do Norte (MT)
para trabalhar em Novo Progresso na “area de educação” em 1993, por exemplo, contou que
“pessoal vinha por fofoca, que ia ficar rico, mas chegava aqui e era tudo caro, pagavam o
preço de ouro, e muitos perderam parentes por causa da malária”.
Portanto, a fofoca parece indicar, ainda que sejam necessários maiores investimentos
de pesquisa nesse sentido, uma forma de falar sobre um tempo que já passou, em que as
notícias sobre a crescente atividade garimpeira nesses locais atingiam toda uma região mais
ampla – cuja concepção varia conforme o momento a que se referem e quem produz o relato –
, atraindo pessoas que estavam em busca de mobilidade social – pessoas estas que por vezes já
haviam seguido fofocas do garimpo em outros locais. Uma vez passado esse momento, há
uma avaliação de que o objeto da fofoca não significou uma possibilidade de ascensão social
real (ficar rico) para a grande maioria, mas sim uma oportunidade efêmera que atraiu muitas
pessoas em um mesmo curto período, que remete ao que Guedes (2011) verificou sobre a
categoria febre139 em sua pesquisa sobre garimpeiros em Minaçu (GO), cujos entrevistados a
empregavam para falar do desempenho de diferentes atividades em lugares diversos:
[a febre] se atualiza em diferentes tempos e espaços, atravessando contextos os mais
diversos. [...] as febres começam de maneira súbita e se extinguem – mas podem e
costumam ressurgir em outros momentos e lugares, seguindo aquele mesmo padrão.
(GUEDES, 2011, p. 95).

139

No item 4.2 deste Capítulo, será abordado o uso do termo febre pelos produtores rurais da Flona do
Jamanxim com referência à atividade madeireira em Novo Progresso.
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De qualquer modo, independentemente da atuação como garimpeiros em algum
momento da vida, a passagem pela rua é um traço comum em todos os relatos, residindo-se
com cônjuges e/ou filhos, com os pais, sogros ou sozinhos, até “surgir coisa de
assentamento”. Na rua, os atuais residentes do PDS Terra Nossa trabalharam tanto como
empregadas domésticas, babás e professores, quanto em comércios, hotéis ou em fazendas de
seu entorno (recebendo por diária).
Com base em relatos de pessoas que se encontram na cidade de Novo Progresso, podese afirmar que, de forma geral, quem passou por outras cidades do Pará e por outros estados
avaliam que Novo Progresso possui melhores pagamentos por serviços, seja nas diárias nas
fazendas, seja nos comércios ou serviços domésticos. Segundo uma informante residente na
cidade, um funcionário de comércio, por exemplo, receberia o dobro em Novo Progresso se
comparado a Itaituba e as empregadas domésticas chegariam a receber três vezes mais por
mês (entre R$800,00 e R$900,00).
Ao lado disso, o custo de vida em Novo Progresso também seria menor do que o
encontrado em outros locais por onde passaram. Como a professora já mencionada contou,
“minha mãe tava em São Paulo e eu fui pra tentar morar, mas fiquei 22 dias e não aguentei,
voltei. Em São Paulo tudo é caro, carne é caro; voltei pra Progresso”. A mesma tinha ainda
mencionado que:
No Maranhão é muito difícil, eu trabalhava de doméstica, [mas] não tinha como
construir casa; consegui construir casa em Progresso [...] No Maranhão eu ganhava
um salário mínimo, era só pra comer. Em Progresso ganhava um salário mínimo e
consegui construir casa, tudo (Carolina, entrevista concedida em 28 de outubro de
2014).

Portanto, alguns conseguiram comprar e construir a casa140 depois dos trabalhos na
cidade, nas fazendas e nos garimpos, enquanto outros “trabalhavam para pagar aluguel” ou
ficaram na casa de parentes, pois a renda obtida não era suficiente para comprar uma terra ou
uma casa até então. A casa na rua, por seu turno, serviu como fonte de renda extra no caso
daqueles que a alugaram após a entrada na terra do assentamento ou ainda para aqueles que a
venderam para investir no assentamento. Isso se tornou ainda mais importante pela falta de
regularização do PDS Terra Nossa e, consequentemente, de crédito, sendo a casa uma

140

No caso de Carolina, é interessante notar que a construção da casa constituía um projeto que não pôde ser
concretizado no Maranhão, mas sim em Novo Progresso. A vontade de ter casa própria teve ainda centralidade
em sua decisão de sair da casa da mãe em São Paulo, onde “tentou morar”, e se mudar para este município, onde
conseguiu acumular recursos para concretizar seu projeto.
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garantia maior de permanência na terra. Como um entrevistado que trabalhava em fazenda
relatou: “perdi duas casas que vendi pra investir e não perder aqui”. Já o presidente de uma
associação do assentamento que passou anos no garimpo antes de morar na rua, também
contou ter vendido as duas casas “pra vir pro assentamento”.
Além de ser um importante ponto de passagem, de obtenção de trabalho e até de
acúmulo de recursos para alguns, foi na rua que grande parte dos atuais residentes obteve
informações acerca do assentamento. Por um lado, o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR/NP), cuja sede se localiza na cidade de Novo Progresso,
motivou pessoas que buscavam terra a ocuparem a área onde seria instituído o assentamento
Vale do Jamanxim, mas que se tornou a Flona do Jamanxim. Uma vez sendo criada esta UC,
o INCRA reorientou os ocupantes, por meio de seus funcionários e com a intermediação do
STTR, a esperarem por outro assentamento. Assim, o sindicato se constituiu em uma das
principais fontes pelas quais se obteve conhecimento do PDS Terra Nossa.
Por outro lado, as próprias pessoas que chegaram no início ou nos primeiros anos
indicaram a parentes, amigos e conhecidos que estavam na rua, ou até em outros locais, que
havia grande disponibilidade de terra no assentamento Terra Nossa. Velho (1981, p.100), em
sua análise sobre a frente de expansão agrícola, observa esse mecanismo como “propaganda”,
isto é, depois de se estabelecerem “na mata” e da formação de um pequeno aglomerado,
indivíduos ou famílias contavam sobre as possibilidades desse local para parentes ou outras
pessoas do local de origem, o que por vezes os levava a “carregar outros consigo” para o
aglomerado, que aos poucos se expandia.
No caso aqui estudado, não se trata de uma “propaganda” realizada necessariamente
para pessoas do local de origem, mas sim nos lugares onde os parentes, conhecidos ou amigos
estavam ou moravam no período em que eles se estabeleceram no assentamento. Essa
“propaganda”, por seu turno podia se dar nos momentos de visitas a parentes que viviam em
outros municípios ou em conversas na rua, por onde costumam circular com maior
frequencia, seja no Quilômetro 1.000 ou na cidade de Novo Progresso.
Dois casos podem ser citados para ilustrar esse ponto. Por um lado, uma entrevistada
que comprou terra e se mudou com o marido para o assentamento em 2008 disse que, no ano
seguinte, dois de seus irmãos que estavam no Quilômetro 1.000 compraram terra no
assentamento, sendo que outro continua morando na rua. Em seguida, seus pais, que
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moravam no norte-matogrossense, também compraram um lote no assentamento (que chama
de sítio), na mesma linha em que estavam localizados os três filhos141.
Por outo lado, um casal disse ter obtido informações sobre o PDS Terra Nossa por
meio de um amigo assentado que na época frequentava a mesma igreja na cidade de Novo
Progresso. Como disse a esposa, “através do Pedro conseguimos o lote porque ele é que falou
comigo”. Depois disso, conforme contou o seu marido:
[...] conhecemos outro assentado que falou pra gente procurar o [presidente de uma
das associações do PDS Terra Nossa]. Ele [o presidente] disse que daria o lote, mas
demorou. Aí falamos pra ele que a gente ia entrar em qualquer um. Aí ele apontou
esse lote. O velho […] apoiou a gente o tempo todo. Ele pode não prestar, mas
ajudou a gente. Mas não corre atrás. Ele deu gasolina, distribuiu lotes pro povo...
(Silva, entrevista concedida em 31 de outubro de 2014; grifo nosso).

Além desse casal, cujo lote ganho pertencia a uma “empresária que tem fazenda”,
muitos disseram ter ganhado ou comprado o documento do lote do INCRA dos presidentes
das associações do assentamento. Enquanto o presidente supramencionado era conhecido por
“distribuir lotes”, outra presidente era conhecida por vendê-los por aproximadamente
R$3.500,00. Por outro lado, em alguns relatos o presidente da associação não aparece como
um facilitador da compra de terra, deixando-se entender que a compra se deu diretamente com
as pessoas anteriormente cadastradas. Um professor da escola da comunidade, por exemplo,
contou que seu sogro estava cadastrado no assentamento, mas ele vendeu o lote por R$700,00
a uma família vinda de Rurópolis (PA). Assim, conforme assinalou um presidente de
associação, “muita gente que tinha RB assinou desistência e passou pra outras pessoas”,
geralmente através da venda142.
Contudo, há ainda aqueles que não dizem nem comprar nem ganhar terra, mas
somente ir entrando, sugerindo assim que não efetuaram nenhuma negociação prévia. Em
suma, como um residente do assentamento explicou: “a maioria não tem RB aqui dentro: ou
comprou, ou ganhou ou foi entrando”.
141

A decisão de mudar-se para um local próximo dos filhos ou dos irmãos pode ser lida como uma tentativa de
garantir a solidariedade entre esses parentes, como Gessat-Anstett (2001) observa enquanto fruto de estratégias
familiares reconhecidas e mecanismo para parentes morarem e organizarem sua subsistência na Rússia, cuja
necessidade pode ser percebida de modo mais acentuado, no caso aqui estudado, em um local geograficamente
mais isolado e onde se enfrenta diversas dificuldades de permanência, como o PDS Terra Nossa.
142
A opção por assinar a desistência consta na Norma de Execução SD/INCRA nº 45 de 25/08/2005, artigo 15,
Capítulo II: “O candidato(a) selecionado, homologado como beneficiário(a) do Programa Nacional de Reforma
Agrária que por qualquer motivo desistir do assentamento nesta fase e não tenha assinado o instrumento
definitivo, nem recebido Crédito Instalação, deve assinar Termo de Desistência, evitando tornar-se um exbeneficiário da reforma agrária, condição impeditiva à sua participação em outros processos seletivos para o
mesmo fim.”. Disponível em: <http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=91524>. Acesso em 20 nov. 2014.
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Assim sendo, apesar de que grande parte das pessoas tenha feito acordos anteriores à
entrada na terra, tendo a decisão de ir para o PDS engendrado o estabelecimento de contatos,
favores (vistos como ajuda) e/ou negociações (para a compra) com presidentes de associação
e/ou moradores do assentamento antes da obtenção do lote e da mudança efetiva, outras
pessoas foram entrando após terem obtido informações sobre o local, mas sem
necessariamente contar previamente com favores ou com a transação de compra da terra, não
sendo sua entrada condicionada ao controle do INCRA nem das associações. Nesse caso,
primeiramente uma ou mais pessoas do grupo familiar (geralmente o marido/pai) visitaram o
local algumas vezes, viram onde poderia estabelecer a roça e, a partir disso, foram abrindo a
mata aos poucos e construíram uma casa – ou, como se costuma chamar, um barraco, devido
à sua precariedade, decorrente do caráter de improviso da construção, que depende dos
materiais e da quantidade de pessoas disponíveis.
Em alguns casos, a negociação pode ser posterior ao estabelecimento da família que
foi entrando e pode se dar até mesmo com os fazendeiros que se reivindicam ‘posseiros’ de
áreas do assentamento. Em uma situação relatada, essa negociação levou ao deslocamento das
famílias para outra área do assentamento:
Esse ano entraram umas pessoas no “terreno” dele [de Abraão, um dos fazendeiros
do entorno], cortado pelo INCRA e ele foi lá e tirou eles. Ofereceu R$1.000,00 pra
cada uma das duas famílias (Silva, entrevista concedida em 31 de outubro de 2013).

De todo modo, a decisão de efetivamente entrar na terra – que engloba tanto os casos
de compra, de favores quanto aqueles que foram entrando sem negociação prévia – exigia um
planejamento em termos de arranjos familiares. De forma semelhante ao que Felix (2008)
encontrou no Sudeste do Pará, a casa na rua servia de apoio às primeiras atividades na terra e
os arranjos familiares se reorganizavam no período conhecido como entrada na terra, quando
os grupos domésticos se dividem em dois núcleos (idem, p.190).
Um exemplo dessa relação entre a terra (lote) e a rua é o casal Regina e Alberto
(indicado à pesquisadora pelo seu vizinho Danilo) que comprou o lote no início de 2013.
Porém, a esposa morou de aluguel na rua por meses, só se mudando para a terra no final de
outubro, quando passou a ajudar o marido a finalizar a casa do assentamento. Naquele
período, ela não visitava o assentamento, e seu marido é quem ia para a rua, geralmente nos
finais de semana. Em outro caso, mesmo já tendo comprado o lote no PDS Terra Nossa em
2010, Vera e os dois filhos (uma de 10 anos, outro de 1 ano) permaneceram na casa própria da
rua até 2013, quando o marido terminou de mexer na roça e de construir a casa do lote com a
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ajuda da esposa – em suas palavras, “meu marido construiu a casa sozinho, eu ajudei a serrar
só”.
Um relato que esclarece esses rearranjos familiares quando se tem filhos é o de Lúcia,
que mora na casa da rua construída por seu marido Lucas juntamente com o irmão dele Tico e
alguns filhos. Lúcia vive nessa casa com mais duas filhas, enquanto o marido passa metade do
tempo no assentamento. Segundo ela, “nunca fui no Terra Nossa, mas tenho lote lá, o meu
marido tá terminando de arrumar a casa pra eu poder ir pra lá”143. No entanto, ao final da
entrevista, já com as filhas presentes e em resposta às indagações da pesquisadora sobre se
iria de fato morar no assentamento, Lúcia reiterou que “a casa do Terra Nossa é pra morar
sim, mas eu não posso largar minhas filhas aqui porque estão estudando; as duas tão no
Ensino Médio, não sei se elas vão casar”. Os demais filhos de Lúcia já estavam ou foram
casados e têm suas próprias casas – a não ser um que estava morando temporariamente com
ela –, mas as duas menores de idade ainda não tinham concluído a escola e são solteiras.
Dessa forma, uma de suas preocupações se referia ao fato de que no assentamento não há
Ensino Médio, apenas o Fundamental. Enquanto elas estudam, e provavelmente até elas se
casarem, Lúcia vai continuar com elas na rua.
Por fim, o caso da professora Carolina ilustra ainda outro motivo para um membro da
família ficar na rua enquanto o outro está na terra. Segundo ela, como “tem que ter capital pra
ficar aqui no assentamento”, após se mudar com o terceiro marido para o assentamento ela
voltou para a rua para trabalhar como empregada doméstica, tendo em vista conseguir
recursos para eles plantarem, assim como para pagar seus estudos em pedagogia. Enquanto
isso, seu marido, que “não tem estudo, o que complica pra arrumar um emprego na rua”144,
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O processo de construção físico das casas, tanto as da rua quanto as do assentamento (em geral denominadas
de barracos), pode ser lido à luz da obra de Marcelin (1996) acerca das configurações de casas no Recôncavo
baiano, ao afirmar que este processo é sempre uma operação coletiva entre agentes familiares oriundos de várias
casas – coletividade esta que é construída a partir de ideias referentes à família e parentesco. Dessa forma, essa
construção, que na realidade nunca acaba de fato, envolve negociações matrimoniais, recursos humanos e
econômicos, projetos individuais e coletivos etc. Nestes casos de Lúcia, Vera e Regina, a construção física da
casa, feita principalmente pelo marido, contou com a ajuda das esposas ou dos filhos e o irmão (que já tinha sua
própria casa na rua). Elementos da noção de configuração de casas de Marcelin são tratados no item 4.1.3.
144
O fato de não ter estudos passou a ser um empecilho a se conseguir trabalho na rua sobretudo após a redução
das serrarias, as quais não exigiam mão de obra qualificada, com o aumento da fiscalização pelo IBAMA a partir
de 2004/2005 (ver Capítulo 3). Além disso, cada vez mais se tornam comuns os concursos públicos em Novo
Progresso, o que exige maior qualificação da população local, uma vez que começaram a chegar pessoas com
nível universitário no município para profissões que até então não precisavam de nenhum diploma, como a de
professor. Guedes (2011) descreve uma mudança parecida em Minaçu. Segundo os relatos obtidos pelo autor, na
década de 1960 e 1970 a empresa mineradora SAMA “contratava qualquer um”, “com ou sem estudo”, “com ou
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“ficava aqui cuidando das coisas, da plantação”. Assim, além de trabalhar, ela voltou para a
casa na rua para estudar – voltando periodicamente para o assentamento –, de forma a ter um
trabalho remunerado quando voltasse para a terra, o que conseguiu em 2013, quando se
tornou professora do pré-escolar no Terra Nossa. Cabe observar que, mesmo quando ela
voltou a morar no assentamento, ela manteve a casa na rua.
Esses dados remetem aos arranjos descritos por Velho (1981) ao verificar a “separação
entre local de residência e de trabalho” que se deu a partir da ocupação da frente agrícola
vinda do Maranhão para Marabá (Sudeste Paraense), passando-se a oscilar “entre ficar no
aglomerado ou morar junto à roça [...]” (idem, p.101), sendo o primeiro desejável por
apresentar menor isolamento e, quando o aglomerado cresce, alguns serviços como escola. O
autor observou dois arranjos: (1) ficar na roça e manter membros da família no aglomerado,
para onde se deslocam nos finais de semana ou (2) ficar no aglomerado e “colocar alguém”
(como um recém-vindo) na roça, se deslocando constantemente para a mesma.
Nos relatos obtidos no PDS Terra Nossa e na cidade de Novo Progresso, a primeira
configuração de membros familiares foi observada – os maridos de Regina e Vera ficaram na
terra, e o de Lúcia se divide até hoje entre os dois locais, tendo essas mulheres em comum o
fato de esperarem o cônjuge terminar os preparativos para sua mudança e, no caso de Lúcia,
esperar suas filhas acabarem o estudo e se casarem. Porém, a segunda configuração não foi
verificada, pois por falta de condições para “colocar alguém” na terra (onde se tem a roça), o
grupo familiar também se distribui em dois núcleos: um reside na terra, enquanto outro reside
na rua, e a escolha de quem fica em que lugar passa pela negociação entre os membros
familiares, de acordo com sua posição no grupo doméstico e as atividades disponíveis em
cada local.
Como Carolina enfatizou, eles não tinham recursos nem para plantar, o que a levou a
voltar provisoriamente para a rua até conseguir o emprego de professora na escola do
assentamento. A decisão dela ir para a rua e não o marido, passou pela avaliação de que, em
Novo Progresso, “não ter estudos” passou a ser um fator importante a ser considerado, pois
Felipe já não encontraria emprego com facilidade, sendo a terra a melhor opção para ele.
Carolina, por sua vez, poderia trabalhar como empregada doméstica na rua, que continua
sendo uma alternativa para as mulheres sem estudo ou que ainda estão estudando, como essa

sem profissão” em Minaçu, pois necessitava “desesperadamente de mão de obra”. Porém, a geração seguinte
passou a sentir a necessidade de ter estudos e qualificação profissional, buscando-os através de “cursos”.
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entrevistada. Os fluxos mais frequentes, por sua vez, eram os realizados por ela, da casa da
rua para a terra, onde seu marido ficava, ajudando-o ocasionalmente na roça.
Outro entrevistado, Luiz Antonio, solteiro e com mais de 40 anos de idade, atualmente
prefere morar na rua na casa própria do pai com um irmão, mas vai toda semana para o sítio
(lote do assentamento em nome do pai) para cuidar da roça. Ele trabalha em fazendas no
município e não considera residir na terra em um futuro próximo.
Assim, verifica-se nesse segundo arranjo que há um deslocamento constante para a
terra (lote) por parte daqueles que optam ou precisam residir na rua, vista como residência
provisória ou não. Outra situação, que se mencionará adiante, é daqueles que optaram por sair
do assentamento e ficar na rua (ou se mudar para outros locais na região), os quais em geral
tampouco possuem recursos para “colocar alguém” na terra, mas não trabalham mais na roça,
ao menos no momento em que foi realizada a pesquisa, ou seja, em uma conjuntura de
indefinição jurídica do PDS Terra Nossa.
Cabe ressalvar que Velho (1981) se refere ao processo de expansão de aglomerados
pequenos que eram caracterizados pela união entre residência e trabalho, separando-se por
ocasião da chegada de novos “migrantes” e à consequente redução de terras disponíveis para
ocupação no aglomerado. Contudo, os arranjos familiares e deslocamentos entre o
assentamento (ou mais especificamente, o lote/a terra) e a rua se deram em um contexto em
que os aglomerados já estavam relativamente consolidados (por isso mesmo chamados de
rua).
Ademais, no caso aqui estudado, essa articulação entre o assentamento e a rua podia
ser precedida por outras relações entre os locais de trabalho (não só agrícola) e de residência,
como no caso daqueles que residiam na rua com a família, mas trabalhavam em fazendas
(como Luiz Antonio) ou em garimpos (como Carolina e Felipe) – e, em se tratando deste
último, o período no local de trabalho do garimpeiro ou da cozinheira de garimpo muitas
vezes excedia o período na casa da rua. Desse modo, a oscilação dos membros dos grupos
familiares entre a rua e esses outros locais que consideram ser a mata ou mato (garimpos,
fazendas e assentamento) já eram comuns dentre alguns entrevistados145.

145

Esterci (2008) também observou a distinção feita pelos seus interlocutores na pesquisa no povoado de Santa
Teresinha entre rua e mata – que por sua vez remete ao que Velho (1981) descreve como as características dos
espaços em oposição beira e centro (da mata) –, que apesar de serem espaços percebidos como diferentes,
possuem articulações entre si, como no caso daqueles que moram na casa na vila e trabalham na roça no sertão
(ESTERCI, 2008, p.32). De forma semelhante ao que se observou em Novo Progresso, a rua é a cidade, um
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Além da decisão de entrar no assentamento, ficou evidente em determinadas
entrevistas a avaliação constante entre ficar e sair. Como a professora Carolina conta: “meu
marido queria desistir, sair do assentamento; mas eu convenci a ficar aqui, to cansada, desde
11 anos de idade trabalho como doméstica, tenho duas escolioses”. Inúmeras foram as
dificuldades encontradas a partir da entrada na terra que a entrevistada foi enumerando ao
longo da conversa para ressaltar a indecisão entre ficar e sair: problemas no transporte para a
escola; precariedade das vicinais do assentamento; conflitos com fazendeiros do entorno; falta
de crédito; o não-recebimento do material para a construção da casa de alvenaria; e a
queimada de um vizinho que destruiu no ano anterior uma variedade de plantios em sua roça,
inclusive 100 mudas de cupuaçu que estavam cultivando por meio de um projeto do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Se, ao ter que enfrentar tamanhas dificuldades, esse casal conseguiu negociar entre si
sua permanência, outro se separou:
Eu perdi a família. Minha mulher e quatro filhos foram embora pra Santarém [...]
Minha mulher lutou muito pra ficar aqui, mas não aguentou. Quando cheguei com
família a esposa ia a pé levar meus filhos pra escola, que são 6km. O mais velho, de
12 anos eu levava no ombro pra ele não enlamear as pernas (Jair, entrevista
concedida em 29 de outubro de 2013).

Também houve o caso de quem saiu, mas voltou, como Geraldo, cujos pais, assim
como uma irmã e um irmão, vivem no assentamento. Segundo ele: “vim no começo, fiquei 2
anos, saí porque não aguentei, acabei com bens, carro, tudo”. Geraldo comprou um lote no
assentamento quando voltou de Mato Grosso e tem roça, mas falou que não está conseguindo
trabalhar a terra devido à falta de crédito.
Portanto, como Desconsi (2009) examina nas narrativas dos “pequenos” produtores no
Alto teles Pires (MT), há uma avaliação constante entre sair e ficar, sobre o “melhor lugar”
para permanecer ou ir, que passa pela luta por acesso a terra e ao trabalho – neste caso
também a luta para se manter na terra e conseguir trabalhar a terra. A decisão, assim, é feita
a partir por meio de negociações entre familiares e fundamentada em um conjunto de
aglomerado consolidado (a vila, em Santa Teresinha), cujas atividades são consideradas mais leves (comércio,
serviços), enquanto a mata significa no presente “o lugar do trabalho duro, da falta de recursos que amenizassem
a existência, da proximidade com a natureza, com os animais” (idem, p.33). Porém, enquanto a mata era
associada em Santa Teresinha ao “lugar, por excelência, das atividades produtivas realizadas pelos pequenos
produtores”, em Novo Progresso parece significar todos os espaços e atividades cujas condições são precárias
em comparação às da rua, abarcando também os garimpos e as fazendas de médios ou grandes produtores que
representam possibilidades de trabalho, ou ainda os sítios de pequenos produtores (dentro ou fora dos
assentamentos do município).
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informações obtidas por uma rede social, com base nas quais se “mantém, potencializa ou
restringe determinado fluxo migratório” (idem, p.59).
A saída, por seu turno, não significa necessariamente uma ruptura com o
assentamento, podendo-se manter relações com parentes no mesmo, e a perspectiva de voltar
quando se depara com dificuldades em outros locais é facilitada quando um membro da rede
de parentesco – irmãos, mas também pais e avós, como é abordado no item 4.1.2 – permanece
no lote, de forma semelhante ao que Castro (2005) observou em seu estudo em assentamentos
na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.
De todo modo, a decisão de sair sem passar o lote para outros é mal vista pelos
residentes do PDS Terra Nossa, enquanto a escolha pela permanência – ao menos de um
representante do grupo familiar – frente aos obstáculos é valorizada. Cabe ressaltar que
nenhum dos entrevistados discordava, ao menos abertamente, da interdição da BR-163 e nem
da luta pela regularização do assentamento do modo como foi defendida na manifestação – ou
seja, através de alguma forma de negociação entre o INCRA, os assentados e os fazendeiros
que se reivindicam ‘posseiros’ de áreas do assentamento. É importante refletir que isso pode
ter sido fruto dos locais em que a pesquisadora ficou hospedada no assentamento, das pessoas
entrevistadas nestes lugares e de suas alianças com determinados presidentes de associações e
residentes do assentamento, o que é abordado no Capítulo 5, item 5.2.
Da mesma forma, muitas pessoas que aceitaram ser entrevistadas contaram que havia
boatos sobre minha presença e que o clima era de desconfiança quanto à minha identidade e
aos meus objetivos no assentamento. Portanto, os dados apresentados estão restritos a um
determinado ponto de vista mais abrangente a favor da regularização do assentamento e que
valoriza a permanência na terra como forma de segurá-la perante as ameaças enfrentadas.
Essa permanência no lote do assentamento, entretanto, não significa uma ruptura com
a rua, mantendo-se relações com pessoas (inclusive parentes próximos) da rua e transitandose mais ou menos frequentemente entre a rua e o lote. Desse modo, o ato de ficar parece
significar ter a moradia principal na terra, ocupada por ao menos um membro do grupo
familiar, tendo em vista a regularização para, enfim, ser reconhecido formalmente como
assentado e ter acesso a direitos que entendem como correspondentes a isso, como: o acesso a
crédito, a casa de alvenaria para todos, o uso concedido de um lote que não está sob disputa,
uma resposta mais imediata do INCRA – também no sentido de “sem mediações” da justiça –,
entre outros.

157

Assim, se costuma comentar, em tom de desaprovação, que muitos que constam na RB
do INCRA e que não venderam seus lotes não residem mais no assentamento, mas sim na
cidade de Novo Progresso. Com relação a isso, a residente do PDS Jussara criticou –
curiosamente na presença de dois assentados cadastrados, Carolina e um presidente de
associação, que “quem tem RB tá lá na rua, quem não tem fica aqui sofrendo por quem tem
RB; quem tem [RB] come do melhor na rua, nós seguramos terra pra eles”. Fazendo coro à
posição de Jussara, a professora Carolina afirmou: “Eu to em RB. Tem 610 pessoas com RB
que não tá na terra, tão por aí na região. E por que não tá em cima da terra? [...] As pessoas
querem tudo fácil, mas nós tamos aqui”146.
Porém, é importante ressalvar que, ao mesmo tempo em que se reprova a saída do
assentamento, se reconhece que grande parte daqueles que constam ou constavam na RB se
mudou para a rua porque não conseguiu permanecer no PDS sem crédito e sem investimentos
em infraestrutura e/ou ainda porque sofreu ameaças de fazendeiros:
Nós somos guerreiros, por quê? Porque o INCRA tem que dar estrada, casa, escola.
Mas não veio (Presidente de associação, entrevista concedida em 28 de outubro de
2013).
Foram cortados 310 lotes. O exército computou 310 lotinhos. Mais ou menos 150
famílias mora lá. Não tem tudo porque não tem acesso à estrada, não tem escola
adequada, aí como é que vai entrar? Tem mercado só no 1.000 [Quilômetro 1.000].
Não tem posto de saúde. Agora que entrou esse prefeito aí que tá dando uma
assistencinha lá. Mas antes não tinha. Aí a escola mesmo eram 3 vezes por semana,
tinha que vir embora pra cá, não tinha estrada, como é que... (Presidente de
associação, entrevista concedida em 22 de outubro de 2013).
Aí quando passemo pra aqui os fazendeiro querendo arrancar escola e querendo... o
outro falando em botar veneno na água. Aí ficou bagunçado... As pessoas do RB
quase tudo saiu porque ficou com medo, porque o pessoal veio pra trabalhar, mas
não queria matar ninguém, era tudo gente de bom testemunho e gente interesseira, aí
não queria fazer dano a ninguém. (Pedro, entrevista concedida em 28 de outubro de
2013).

Desse modo, parece haver além de uma indecisão, uma dualidade entre ficar e sair de
outra ordem que a observada por Castro (2005) ao falar das perspectivas e expectativas de
saída ou permanência dos “jovens” nos assentamentos, questão que pode ser pensada a partir
dos grupos e redes familiares neste trabalho. Por um lado, o ato de sair é reprovado
socialmente por esses entrevistados porque dificulta o esforço coletivo (dos que ficam) de
segurar a terra. Por outro lado, a rua é vista como tendo melhores condições de vida (onde se
“come do melhor”, onde “tudo é fácil”) em comparação ao assentamento, onde se “sofre” por
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Na realidade, considerando-se os dados tanto do INCRA quanto da agente de saúde do PDS Terra Nossa,
cerca de 937 ‘famílias’ constam na RB, mas não vivem no local.
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não ter “escola adequada” e crédito, nem estrada e posto de saúde, e ainda se tem que
enfrentar ameaças de fazendeiros.
A perspectiva de quem fica, portanto, é de continuar sendo guerreiro (e recorrer a
atividades diversas e/ou vender bens para “ter capital” para ficar) para enfim conseguir a
regularização do PDS. Já a de quem sai é procurar outro lugar onde seja possível conquistar o
que não se conseguiu no assentamento, isto é, trabalhar na terra; ou ainda morar na rua, onde
os filhos mais velhos podem estudar no Ensino Médio, e enfrentar um mercado de trabalho
que exige cada vez mais os estudos.
Contudo, levar em conta essa dualidade nas avaliações dos residentes do assentamento
entre sair e ficar, não pode implicar no ocultamento das articulações entre quem fica e quem
sai ou ainda entre o lote e a rua, as quais são fundamentais para o acesso, a permanência, o
retorno ou ainda a saída temporária do PDS por determinados membros familiares. Na
verdade, essa dualidade pode elucidar as estratégias dos grupos familiares ao circularem entre
os espaços lote e rua, ou ainda entre o primeiro e outros locais por onde se desloca após a
entrada na terra, como se buscou mostrar neste item. As estratégias e avaliações feitas desde
o período em que se chega ao assentamento, por seu turno, se fundamentam em grande parte
em experiências acumuladas em deslocamentos espaciais prévios – o andar, como os
entrevistados costumam chamar – o que é abordado no item a seguir.

4.1.2 Os sentidos das andanças
Para uma parcela dos entrevistados, as ameaças perpetradas por fazendeiros para
saírem de suas terras, que chamam de humilhação, não são novidade em suas histórias de
vida, como já foi mencionado no item anterior quanto àqueles que acamparam no local onde
seria instituído o PDS Vale do Jamanxim, em Novo Progresso. Mas para além deste episódio,
o residente do Terra Nossa Pedro já havia vivenciado a humilhação quando tinha posse de
terra tanto no Paraná quanto no Mato Grosso: “eu entrei foi numa área de terra lá no Paraná,
aí o... depois... 6 mil pé de café, eu tava casado com essa primeira esposa que faleceu;
disseram que fazendeiro vinha pra tomar”. Face às ameaças, mesmo sendo bem-sucedido ao
denunciar o fazendeiro à polícia, Pedro se mudou com a esposa para o Paraguai, onde entrou
em outra terra. Em seguida, “do Paraguai vim pra Colider (MT), lá sofri uma humilhação,
jagunçada que só vendo lá; quando nós ia pescar tinha uns 30, 40 gente morto [por]
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jagunçada”. Outro caso foi o do casal que vendeu o lote do assentamento onde vivia em Nova
Mutum (MT) devido a ameaças: “nós tinha uma terra no Mutum, mas fazendeiro de lá tava
pagando pistoleiro, matando um a um”.
Por outro lado, em outras histórias de vida se observa a dificuldade de acesso a terra,
manifestada até então não por ameaças de fazendeiros, mas pela impossibilidade de compra
de terra nos lugares por onde se passava, como ocorreu com Geraldo, que saiu do
assentamento, mas voltou depois (ver item 4.1.1), e seu vizinho Ricardo. Geraldo contou que
frente às dificuldades enfrentadas no PDS Terra Nossa, foi para o Mato Grosso para tentar
conseguir terra; porém, não conseguiu comprar nada devido à valorização das terras naquele
estado. Na conversa, que incluía Ricardo, sua esposa Jane e outro vizinho, Geraldo concordou
com o primeiro – o qual também havia andado muito pelo Mato Grosso, onde nasceu –
quando disse que “em todo o país, onde tem terra é o Pará; por R$5.000,00, R$10.000,00 se
consegue terra”.
Outro exemplo é José, um entrevistado que morava em Medianeira (PR) na época da
construção da hidrelétrica de Itaipu e foi para o Paraguai, mas continuava a “não ter condições
de comprar terra”. Desse modo, ele retornou ao Paraná, e de lá foi para Mato Grosso do Sul e,
na última década, para Novo Progresso, onde finalmente ganhou terra do INCRA, como
quatro filhos “não legítimos” que estão no Mato Grosso do Sul.
Portanto, no caso de quem saiu, voltou ou ficou no assentamento, e de quem passou
por outros locais onde se depararam com dificuldades relativas ao acesso (pelos preços e falta
de condições) ou à permanência (por causa da humilhação) na terra, percebe-se que a decisão
referente ao deslocamento ou à permanência mobiliza um saber elaborado em torno de suas
experiências nas andanças, de que trata Guedes (2011, p.439). A terra, no entanto, não estava
presente em todas as narrativas como principal objetivo levado em consideração pela pessoa
ou grupo familiar ao se deslocarem espacialmente.
Fatores diversos – e nem sempre previstos – podem ser elencados para explicar a
mudança para outro local, como separação e brigas entre familiares, momento do ciclo de
vida e, em alguns relatos, a busca de um trabalho (e de um pagamento melhor pelo trabalho)
ou, de forma mais abrangente, “melhorar de vida”. Para analisar esses fatores e como
aparecem em diferentes momentos na vida de uma única pessoa, cabe verificar de forma mais
detalhada como se deu essa mobilidade espacial para alguns entrevistados que, apesar de não
serem representativos dos demais, podem contribuir para esclarecer os sentidos desses
deslocamentos.
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O primeiro deslocamento se deu, para a maioria dos entrevistados, sozinho ou com os
pais. No primeiro caso, a saída do local de nascimento se deu com 16 a 25 anos de idade,
tendo em vista trabalhar em fazendas ou em garimpos, ou ainda para buscar terra.
Pedro, por exemplo, saiu da casa dos pais na Bahia com 16 anos de idade e foi para
Umuarama (PR), onde conheceu a primeira esposa, com quem se casou quatro anos depois, e
conseguiu entrar na terra onde plantou café. Porém, em decorrência das ameaças do
fazendeiro supramencionadas e do não cumprimento de um acordo com a firma Colider de
que ganharia uma chácara em troca de um serviço de abertura de terra, Pedro decidiu ir para o
Pará, agora viúvo. Dessa vez havia acumulado algum recurso com o trabalho em fazendas e
conseguiu comprar uma casa em Rurópolis, onde se casou novamente, mas a casa pegou fogo
e sua segunda esposa o “largou”. Com isso, foi para Novo Progresso e, já sem maiores
recursos, ocupou a terra sugerida pelo sindicato até ser realocado para o PDS Terra Nossa.
Já Luiz Antonio saiu sozinho do Tocantins aos 18 anos e foi para Brasília, adquiriu
uma chácara nos primeiros anos no novo local, conseguindo ainda administrar um restaurante.
Além disso, lá conheceu sua primeira esposa, com quem se mudou para Minas Gerais, onde
plantou café. Porém, retornou alguns anos depois para Brasília “porque não deu certo com
mulher, tudo por causa de mulher”. Depois, já sem muitos recursos e em busca de trabalho
em fazenda, foi para o Tocantins, saindo em seguida para o Espírito Santo. Finalmente, foi
para Anapu (PA), solteiro, na “época da morte da freira” Dorothy Stang. De acordo com ele,
em Anapu a diária na fazenda valia R$15,00, enquanto “aqui era R$30,00 na época, por isso
vim [pra Novo Progresso]; hoje lá tá R$25,00 e aqui R$50,00 ou R$60,00”. Em Novo
Progresso, passou a morar com seu pai, que conseguiu o cadastro no lote do PDS Terra
Nossa.
Silva, por seu turno, contou que “quando saí de casa saí sozinho, tinha que trabalhar”,
tendo deixado o Espírito Santo para ir para o Maranhão, onde começou a trabalhar em
fazenda, o que continuou fazendo anos depois quando foi para Novo Progresso. Na mesma
época em que ele saiu de casa, na década de 1970, sua atual esposa Maria, que também se
deslocou sozinha, foi embora do Maranhão para trabalhar na região dos garimpos, porque
segundo ela, “a gente é desbundado de vida, procura sempre melhorar né”. Além dela, Nilson
saiu de casa sozinho ainda jovem para trabalhar em garimpo em Novo Progresso na década de
1990. Tanto ele quanto Maria conheceram seus cônjuges no garimpo – no caso de Maria, seu
primeiro marido, com quem casou e teve cinco filhos antes de conhecer Silva na rua, isto é,
na cidade de Novo Progresso (ver Figura 4.1).
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Maria

Figura 4.1: Trajetória de Maria.

No caso daqueles cujo primeiro deslocamento se deu com os pais, ele ocorreu de 2 a
18 anos de idade147. Por exemplo, Felipe diz ter sido criado em região de garimpo, tendo se
mudado criança e adolescente com os pais para o Piauí e Itaituba (PA). Somente aos 18 anos
ele saiu sozinho (ainda solteiro) para outro garimpo em Trairão (ver Figura 4.2).

Felipe

Figura 4.2: Trajetória de Felipe

Já Ilda, a cozinheira da escola da comunidade do PDS Terra Nossa, saiu com dois anos
do Espírito Santo com os pais para ir para Medianera (PR), da onde saíram cinco anos depois
147

A primeira saída com os pais enquanto criança evidencia o que Guedes (2011) observou com os garimpeiros
no norte de Goiás: o contato com o mundo, ou seja, “domínio do não conhecido e do não familiar, repleto de
perigos e atrativos” é travado desde a infância (idem, p.19).
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para Ciudad del Este (Paraguai). Já com 17 anos, ela “deu uma recorrida” pelo Paraguai, ou
seja, se deslocou sozinha procurando trabalho, até se casar um ano depois. Após cerca de 22
anos de casamento, se separou do marido e se mudou com os nove filhos para o Paraná,
trabalhando de empregada doméstica e babá para uma família que a recomendou para outra
família para quem trabalhou na Espanha – para onde levou os quatro filhos mais novos. Seis
anos depois, retornou ao Brasil com os quatro filhos, passando um ano em Ponta Porã (MS)
até ir para Novo Progresso.
Outras entrevistadas, como Lúcia e Cíntia, se deslocaram ainda crianças pelo estado de
origem – a primeira dentro do Maranhão e a segunda no Mato Grosso – até se casarem. Após
morar por 15 anos em Guarantã do Norte (MT), Cíntia, seus pais e irmãos passaram curtos
períodos de tempo em Colíder (MT), Terra Nova (MT) e Novo Mundo (MT). Nesta cidade, se
casou com 23 anos e saiu de casa com o marido para outro município norte-matogrossense,
onde conseguiram um lote em assentamento, até sofrerem ameaças de “pistoleiros” como já
mencionado, mudando-se em seguida para o Quilômetro 1.000.
Já os pais de Lúcia haviam saído do Piauí antes do seu nascimento e andaram muito
pelo Maranhão. De Chapéu de Coco (MA), onde nasceu, saiu com 4 anos com seus pais para
Nova Olinda (MA). Lá conheceu seu marido Lucas e ele a levou para Paragominas (PA),
onde moravam em uma fazenda onde ele trabalhava de juquira (como gerente) e ela
“trabalhava tirando leite”. Eles moraram na fazenda do patrão até que tiveram o primeiro
filho, mudando-se para a rua. Depois se mudaram os três para uma fazenda em Marabá (PA),
mas como o segundo filho nasceu, Lucas comprou um terreno e construiu uma casa a 70km
de Marabá. Como ele “se desentendeu com um irmão”, vendeu a casa e se mudaram para
Itaituba, cidade onde a família de Lúcia (os pais e alguns irmãos) já se encontrava há anos.
Uma vez em Itaituba, o contato retomado de um parente é elencado como o principal motivo
da ida para o município vizinho Novo Progresso em 2003:
Outro irmão de Lucas, o Tico, já tinha se mudado de Paragominas e foi pra Sinop,
Cuiabá, Mato Grosso em geral. Disseram que o Tico tava perto de Itaituba. E Tico
cuidou de Lucas quando ele [Lucas] tinha 10 anos. Tico já era casado e foi pai e
irmão de Lucas. Aí mandaram uma carta pra ele, pra Assembleia de Deus, pra
encontrar o Tico, que é crente. Descobrimos que Tico tava em Novo Progresso. Aí
Lucas veio sozinho trabalhar aqui. Vendeu casa nossa em Marabá e comprou este
terreno e fez essa casa. Lucas e o irmão construíram essa casa. Os filhos também.
(Lúcia, entrevista concedida em 24 de outubro de 2013).

Outro caso interessante de quem começou a se deslocar com os pais é o de João, que
tem cerca de 43 anos de idade:
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Nasci em Goiás [...] Fui criado no Pará, passei uma temporada em Conceição do
Araguaia [dos 2 aos 16 anos de idade]. Depois fui pra Piauí. Aí saí de lá com 18
anos e fui pra Palmas (TO) porque a família mudou tudo [pai, mãe, avó, avô, tio, tia,
irmãos]. Isso até 20 anos de idade e aí fui com dois irmãos pra Amazônia. Andei em
muitos lugares na Amazônia... Roraima. Depois fui pra São Paulo... Cuiabá, Barra
do Garça, São Luís [ficou um ano em cada uma das quatro cidades]. Em São Luís
arrumei mulher e me casei, arranjei família. Fomos pra Trairão [ficou um ano],
depois viemos pra Progresso. Nós morava antes em Trairão e viemos pra Progresso
[1999]. [...] Viemos por causa da fofoca de ouro, de que era o lugar pra ganhar
dinheiro. Se é fofoca de ouro enche de gente. Dava dinheiro, agora nem tanto. (João,
entrevista concedida em 31 de outubro de 2013).

Apesar de ter ido para Novo Progresso por causa da fofoca do garimpo (ou, mais
precisamente, de ouro), em todos os deslocamentos realizados desde seus 20 anos de idade,
quando passou a se deslocar sem os pais, ele contou que “trabalhava mais com fazenda,
derrubava mata, trabalhava com gado”. De todo modo, o deslocamento para ele era algo
habitual, tanto que ao notar a surpresa da pesquisadora depois de serem elencados tantos
lugares por onde passou em tão pouco tempo, João explicou: “não fico muito com um patrão,
vou andando, andando, onde tiver melhor saldo eu vou”. Assim, sua narrativa, assim como a
de outros entrevistados, parece enfatizar que o andar pode ser visto como não sendo
decorrente de algum acontecimento (como a morte de parentes, o casamento, o nascimento de
filhos, a separação do casal, a briga entre parentes ou a expulsão por jagunços, por exemplo),
mas como um movimento contínuo, como um valor em si mesmo no sentido de que Guedes
(2011) analisa o deslocamento, que pode estar relacionado à busca por “melhor saldo”, ao
“melhorar de vida”, não se fixar com um patrão, dentre outros objetivos.
Ainda assim, em muitos relatos verificam-se dois momentos do ciclo de vida mais
recorrentes que são associados ao deslocamento espacial, como são analisados por uma
vertente dos estudos da família e parentesco (FORTES, 1971; entre outros), assim como do
campesinato (THOMAS; ZNANIECKI, 1974; ARENSBERG; KIMBALL, 1968; GARCIA
JR., 1990; entre outros): um antes do casamento, quando muitos andam com os pais – além
dos irmãos, quando têm, e até tios e avós, como no caso de João – ou sem os pais (só com
irmãos ou sozinho); e outro momento depois do casamento, com ou sem filhos. No segundo
momento, quando se arranja uma (nova) família, ou seja, quando se forma uma nova unidade
doméstica, se busca acumular recursos através do trabalho (muitas vezes em diferentes
ocupações), da terra, e por vezes da compra de uma casa, o que pode estar relacionado à busca
pela reprodução da unidade doméstica – cuja noção pode ser problematizada, como se tentará
mostrar mais adiante – ou a tentativa de se garantir face a possíveis circuntâncias futuras tidas
como imprevisíveis.
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Como pôde ser observado no relato de Nilson, apesar dele ter conhecido a esposa no
garimpo, após o casamento comprou as duas casas na rua com o dinheiro ganho em anos de
atividade garimpeira, como forma de garantia e de apoio para sua esposa e filho viverem.
Quando finalmente conseguiu um lote no assentamento após acampar na BR-163, vendeu as
casas para possibilitar a manutenção da terra, o plantio e a construção da casa, além de outros
gastos.
Isso, por sua vez, juntamente com outras histórias que citam a venda de uma casa (na
rua) ou de um lote em outro lugar cujo dinheiro foi convertido na vinda para o assentamento e
na manutenção da terra, mostra como se busca adquirir certos bens que possuem liquidez
(como casa e lote), o que pode ser visto como uma estratégia de se obter algo próprio,
“durável e relativamente protegido ou resguardado, duro ou firme o suficiente para fazer
frente às vicissitudes e ameaças do exterior” (GUEDES, 2011, p.272; grifo do autor), ou seja,
frente à instabilidade ou imprevisibilidade do “mundo”. O durável, no caso aqui estudado, na
realidade seria relativo, mas que representa a possibilidade de ser transformado em outras
coisas, novos investimentos – palavra que indica a conversão de bens em outros –, perante
circunstâncias difíceis e oportunidades que surgem.
Apesar do fator imprevisível de determinadas circunstâncias futuras (como a morte,
doenças, brigas entre familiares, a separação conjugal, ameaças de jagunços etc.), estas são
levadas em conta pela sua eventualidade, seja por experiência própria, seja pela experiência
de outros que conhecem, o que também foi observado por Felix (2008) ao analisar a
mobilidade de pequenos produtores em Maçaranduba (Sudeste Paraense). Nesse sentido,
pode-se inclusive ver o estudo como algo próprio que pode ser convertido em um trabalho
mais estável, como o de professor, de forma a se obter um salário para investir na terra em um
período de dificuldades enfrentadas no assentamento, como o caso de Carolina indica (ver
item 4.1.1).
Além dos momentos do ciclo de vida destacados, há ainda quem se deslocou pela
primeira vez depois de muito tempo casado. Vera, por exemplo, nasceu em Eldorado (MS),
onde conheceu o marido (que nasceu no Paraná). Se casaram e tiveram três filhos. Com os
filhos em idade escolar, saíram em busca de trabalho e foram morar em Cuiabá (MT), mas o
“marido saiu porque era difícil conseguir emprego, só eu consegui de doméstica, e por 4
meses só, aí meu marido foi pra Progresso, no ônibus disseram pra ele que era bom de
emprego em Progresso”. Segundo ela, o marido “trabalhava em serraria antes de Cuiabá e foi
trabalhar em serraria em Progresso, e logo mandou dinheiro pra eu ir também”. Cabe
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mencionar que eles chegaram a Novo Progresso em 2004, logo antes da fiscalização da
atividade madeireira ter sido intensificada na ‘região’. Além disso, eles tiveram mais dois
filhos desde que chegaram em Novo Progresso, sendo que os outros três (que atualmente têm
15, 16 e 18 anos de idade) estão no Mato Grosso e no Paraná.
Assim, é importante ressaltar que nem todos migraram logo após o casamento e, mais
ainda, que muitos deslocamentos se deram posteriormente ao fim do casamento, como no
caso de Ilda, que só migrou 22 anos depois do casamento, assim que se separou do primeiro
marido. Duas entrevistadas também se mudaram sozinhas com filhos depois da separação –
como Maria (Figura 4.1) e Carolina (ver Figura 4.3 adiante) –, enquanto o residente do
assentamento Luiz Antonio se mudou sozinho (não tinha filhos) e perdeu a terra devido ao
fim do casamento, tendo que trabalhar em fazendas para acumular recursos.

Carolina

Figura 4.3: Trajetória de Carolina

Portanto, pode-se induzir desses elementos presentes em diferentes histórias de vida
que não se anda só pela busca de trabalho, de terra ou pela reprodução da unidade familiar. A
terra e o trabalho como peão – isto é, em fazendas – ou nos garimpos pode ser central ou não,
ou pode ser importante em um momento e em outro não, como é verificado nos trabalhos de
Rumstain (2012), Desconsi (2009) e Guedes (2011). Ademais, ao se levar em consideração
também os relatos daqueles que tentaram negociar com os membros da rede doméstica a
permanência ou não no assentamento, o que pode levar até à separação (ver item 4.1.1), se
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nota que essa possibilidade de dar fim ao casamento está sempre presente uma vez que os
projetos de vida de cada cônjuge podem se distanciar em algum momento.
Desse modo, o que se verifica é que não há estabilidade nas unidades domésticas no
momento posterior ao casamento até a criação de novas unidades com a saída dos filhos. O
tensionamento na formação de novas unidades de que tratam autores como Garcia Jr. (1990) a
partir de uma ampla literatura que trata dos ciclos de vida com base no conceito de ciclo de
desenvolvimento do grupo doméstico de Fortes (1971), pode se dar em momentos não
contemplados em sua noção de “fases”148. Assim, a ideia expressa por este autor de mudanças
regulares e de uma mesma forma dos grupos domésticos pode ser problematizada com os
dados obtidos que demonstram que a dissolução da “unidade original” pode se dar em
momentos variados e a separação abre outras possibilidades de arranjos familiares, sendo
comum a “incorporação de crianças e a circulação de jovens dentre os grupos domésticos
constituídos” pelos novos casamentos (FELIX, 2008, p. 216), quando ocorrem.
Além disso, a separação e novos casamentos – não necessariamente no sentido
formalizado e ritualizado, como bem enfatizou Felix (2008) – por ambos os sexos são vistos
como algo comum, sendo semelhante ao que Velho (1981, p.110) verificou em Marabá.
Entretanto, pela ressalva de Carolina de que “meus parentes [do Maranhão] são mais
reservados e acham um absurdo eu ter três maridos” –, ou seja, o fato dela ter se separado
duas vezes e se casado pela terceira vez com o atual marido –, cabe relativizar que apesar de
comum, isso não significa que seja moralmente aceito pela família, que manifesta um certo
controle mesmo com a distância espacial.

4.1.3 Formas de ajuda entre parentes, amigos e vizinhos
Como foi abordado no primeiro item e no Capítulo 1, os residentes do PDS Terra
Nossa transitam e se deslocam com frequência entre a rua e o assentamento. Além de ponto
de apoio para acumularem recursos ou para alguns membros familires residirem
temporariamente, bem como para obterem informações sobre lotes no assentamento, na rua se

148

Para uma problematização da apresentação do ciclo por “fases” na literatura que tratou do ciclo de
desenvolvimento do grupo doméstico, de modo a se ressaltar o aspecto processual do parentesco, consultar
Carsten e Hugh-Jones (1995, p.38).
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localizam os supermercados, lojas variadas e, comumente, alguns parentes e amigos, aos
quais se faz visitas periodicamente.
Especificamente na cidade de Novo Progresso estão situados ainda os bancos e o
hospital mais próximo, que são motivos importantes para se sair do assentamento, já que a
assentada que atua como agente de saúde no mesmo recebe somente remédios da prefeitura e
não há bancos em qualquer outro local dentro do município. Além disso, só na sede de Novo
Progresso há um posto dos Correios, sinal de telefone e internet. Assim, a comunicação com
parentes que vivem fora do assentamento e do município passa pela cidade de Novo
Progresso.
O casal Silva e Maria, por exemplo, forneceu um endereço na cidade, que disseram ser
da casa de um amigo, para que lhe fossem enviadas cartas. Foi por carta que parentes de Silva
lhe enviaram DVDs com centenas de fotos de festas na pequena fazenda de seus pais no
Maranhão. Ao mostrarem as fotos, contaram que o pai dele está doente e que por isso não
estão conseguindo cuidar do gado. Atualmente, suas irmãs, sobrinhos e sobrinhas moram com
seus pais e enviam notícias por cartas, ao passo que Maria e Silva telefonam da cidade para os
parentes dele, devido à falta de sinal telefônico em outros locais. Eles mencionaram ainda que
visitaram essa fazenda anos atrás com os dois filhos pequenos (desse casamento) e que
gostariam de retornar em breve.
Maria, por outro lado, disse saber que seus pais adotivos e tios moram hoje em
Bacabal (MA), enquanto seus 11 irmãos por parte de mãe ela não sabe mais onde estão, em
suas palavras porque perdeu o contato com eles. Com os pais ela mantém apenas um contato à
distância, trocando ocasionalmente informações por telefone. Apesar de às vezes sugerir que
gostaria de vê-los, até porque fazia mais de uma década que não os via, ela não tinha como
prioridade visitar seus parentes, inclusive devido à dificuldade de achar alguém para cuidar do
mercado e do lote em sua ausência – principalmente porque Silva tem hanseníase, uma
doença que limita sua locomoção –, mas também à falta de recursos para viajar: “não me
acostumo mais no Maranhão, por isso não gasto dinheiro pra ir pra lá e voltar; o Silva me
ofereceu de vender o lote preu visitar os parentes, mas eu não quis gastar o lote pra isso”.
Em outros relatos, é ainda mais evidente a dispersão dos parentes, ao enumerarem
variados estados ou cidades, como o fez João, que relatou que praticamente todos “saíram do
interior e foram pras capitais”: São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Belém, Roraima, Goiânia
e Macapá. Além destes, contou ainda que seus primos foram para garimpos em Mato Grosso.
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Outro que possui parentes em diferentes estados é Luiz Antonio, o qual reconhece a
dispersão de seus familiares pelo país desde que nasceu no Tocantins: “meus irmãos tão
esparramados em todo canto, um tá comigo, cinco em Goiânia, quatro em Tocantins”, onde
sua mãe continua morando. Solteiro e sem filhos, hoje mora com o pai e o irmão em
Progresso, vendo-os com frequência, apesar de passar a maior parte do tempo no
assentamento.
Cíntia, cujos pais e dois irmãos estão residindo atualmente no assentamento, possui
ainda um irmão que mora no Quilômetro 1.000, visitando-os constantemente. Por outro lado,
desde que saiu do Mato Grosso em 2000 nunca mais encontrou um irmão, uma irmã e
sobrinhos que moram nesse estado e outro irmão que “casou com maranhense e foi pro
Maranhão”. Desses, o irmão que está no Mato Grosso é o mais difícil de contatar, pois estava
trabalhando para índios no Parque do Xingu e “faz 3 anos que ninguém mais sabe dele”. Já
dos demais recebe notícias através dos pais e por meio do telefone.
O telefone também aparece como central na comunicação entre a entrevistada Vera e
seus três filhos mais velhos que já saíram de casa, mas ainda assim a frequência com que
recebe notícias dos mesmos varia, como ela ressalva ao enumerar onde eles se encontram:
“um filho tá em Mato Grosso, trabalha em fazenda, com cerca, gado... faz tempo que não ligo
pra ele [...], o que vai fazer 18 anos mora perto de Foz de Iguaçu”. Através das ligações
mensais à sua mãe – que faz uma vez por mês, quando sai do assentamento para receber o
aluguel da casa própria na cidade de Novo Progresso –, Vera recebe notícias dos onze irmãos
que estão no Mato Grosso e da irmã que se casou e foi para São Paulo. Sua mãe e dois irmãos,
por sinal, residem em um assentamento no Mato Grosso, o qual é descrito por ela da seguinte
forma: “a BR-163 passa por lá, sítio dela é bom, tem rio perto, são 42 alqueirinhos”.
Há três anos, Vera visitou esses familiares no Mato Grosso, assim como a família de
seu marido, que mora no Mato Grosso do Sul, justificando o longo tempo sem visitá-los
devido à necessidade de “pagar alguém quando viajo pra cuidar da roça, ou vai e fica um”.
Essa justificativa, por seu turno, expressa a importância conferida à visita de parentes
distantes, mesmo sendo algo difícil a ser concretizado quando pode comprometer a roça, ou a
próprio lote – que teria que ser vendido para se poder viajar no caso de Maria e Silva.
Já Lúcia e Lucas, por morarem na casa na rua – ainda que Lucas passe dias ou
semanas no assentamento –, possuem maiores facilidades para ligar para os parentes e
recebem visitas praticamente todos os finais de semana dos 10 filhos que residem na cidade
de Novo Progresso, em Moraes de Almeida (distrito de Itaituba) ou na sede do mesmo
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município vizinho, onde os pais de Lúcia moram desde a década de 1990. Segundo o relato de
Lúcia, duas filhas em idade escolar e um filho separado moram com ela na casa na rua – os
quais mantêm contato com alguns parentes distantes, como tios e primos, através de redes
sociais na internet. Outra filha que casou com um primo tem casa em Novo Progresso, mas
como os “serviços deles é lá em Moraes, [pois] o marido é construtor, ela fica mais em
Moraes, na casa de uma irmã”. Somente um filho de Lúcia e Lucas mora em um município
mais distante, Parauapebas (PA), pois foi criado por sua cunhada, “mas ele sabe que a gente é
o pai dele”. Os pais de Lucas, por sua vez, já faleceram e ele tem irmãos no Maranhão e no
Pará – o que mora em Marabá ele perdeu o contato, pois “se desentenderam” no passado,
segundo Lúcia. Já Tico, o irmão de Lucas que reside em Novo Progresso, tem parentes no
Mato Grosso e se visitam ocasionalmente.
À parte de Lúcia e Lucas, o casal que parece visitar os parentes distantes com mais
frequência é Ricardo e Jane, que vão todos os anos com seu filho de 14 anos de idade para
Mato Grosso. Há ainda o caso de Ilda, uma assentada que recebe visitas de 8 em 8 dias do
segundo marido que mora no Quilômetro 1.000. De acordo com Ilda, ele não queria residir no
assentamento e tentou convencê-la a sair, mas ela prefere morar em seu lote devido à
possibilidade de ter roça. Além de visitá-la, ele costuma passear com os quatro filhos de Ilda
(todos do primeiro casamento) que residem com ela no assentamento: “leva eles pra igreja [no
Quilômetro 1.000], leva pra pescar, pra caçar”. Os outros cinco filhos de Ilda (também do
primeiro casamento) que moram no Paraná ela vê raramente, mas mantém contato por
telefone. O único irmão com quem ela mantém contato é o que mora na cidade de Novo
Progresso.
Além da troca de notícias entre parentes, há troca de ajuda. Lúcia, por exemplo, ao ser
indagada sobre se o dinheiro que usa para comprar produtos de higiene e para outros gastos é
obtido pela venda do que seu marido planta no assentamento, respondeu que:
Tem que se virar né, comprar semente e plantar, plantar milho, mandioca. A gente
come tudo, não vende nada. Pra comprar remédio e produtos de limpeza é com outro
dinheiro. Os filhos ajuda né. A maior parte da ajuda vem dos filho, até os que
moram longe. (Lúcia, entrevista concedida em 24 de outubro de 2013).

A professora Carolina, por sua vez, ressaltou a importância dos filhos no plantio,
perante as dificuldades enfrentadas de falta de crédito e, especialmente, quando se trata de
mulheres solteiras, o que é bastante comum no assentamento segundo ela. O seu filho que
mora em frente à casa dela na cidade de Novo Progresso, por outro lado, a ajudaria a mantê-
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la, já que ela só vai para a rua de moto com o atual marido para fazer compras, uma ou duas
vezes por mês.
Outra modalidade de ajuda entre parentes observada durante o campo é a criação dos
netos. Avós como Maria e Jussara (que cuidava de cinco netos na época da pesquisa), ou até
bisavós, no caso de Bárbara, criam as crianças até saírem de casa ou até os pais terem
condições para criá-los. Muitas vezes, as filhas ou netas têm que trabalhar longe ou cuidar de
recém-nascidos e deixam os filhos em idade escolar com as avós ou mães por um determinado
tempo indefinido, que geralmente se prolonga por anos.
Dessa forma, ainda que a família, conforme é delineada por cada agente em dado
momento, vá se dividindo, dispersando e se reformulando, ela continua unida pela
solidariedade familiar, pelos princípios de assistência e controle de que falam Thomas e
Znaniecki (1974). Assim, se pode constatar que mesmo que pareçam se perder, as relações
interpessoais com parentes mantêm-se por meio das notícias e da ajuda, podendo ser
recuperadas e, inclusive, se configurarem em possibilidades de criação de diferentes arranjos
domésticos em determinados momentos, principalmente com a mãe e irmãos(ãs). No que se
refere à criação dos filhos, ter uma mãe, uma avó ou uma cunhada que possa cuidar deles
representa uma referência mais fixa em meio às andanças.
É interessante observar ainda que as mulheres foram as informantes que mais
forneceram dados acerca da manutenção de contato com parentes e as que se justificaram pela
falta de meios para visitá-los. Isto remete ao conceito de trabalho de parentesco (‘the work of
kinship”) elaborado por Leonardo (1987), isto é, a criação, manutenção e celebração ritual de
laços de parentesco para além dos grupos domésticos vistos geralmente como nucleares,
ligando-os de modo a formar uma rede mais ampla de parentesco (“across households”) por
meio de, no caso aqui estudado, cartas, visitas, ligações telefônicas e mensagens por internet,
o que depende da presença de mulheres adultas em cada grupo. De forma semelhante ao que
essa autora observou em seu estudo sobre as interconexões entre construções culturais de
gênero, trabalho e parentesco com base em italo-americanos na Califórnia (EUA), as
mulheres poderiam cancelar essas atividades que constituem o que pode ser considerado
trabalho de parentesco, inclusive por sofrerem menor pressão social ao fazê-lo (menor do que
a pressão para cuidar dos filhos, para a manutenção da casa etc.), mas expressavam culpa ao
cancelá-las, justificando sempre por que não puderam visitar os parentes, pois o contato
frequente é valorizado e, inclusive, pode significar troca de ajuda futura.

171

Assim sendo, apesar da dispersão entre os membros de uma mesma família, as notícias
de parentes mais distantes se dá através de cartas, redes sociais digitais, telefonemas e visitas
cuja periodicidade varia conforme os recursos econômicos – também observado por Leonardo
(1987) –, as distâncias, a possibilidade de conseguir alguém para cuidar do lote durante a
ausência quando se trata de viagens e o tempo que se passa na rua, onde há o acesso aos
meios de comunicação. A manutenção do contato, que é preponderantemente tarefa das
mulheres, se dá especialmente com filhos(as) e os pais, mas também, ainda que menos
frequentemente, com irmãos(ãs) e até tios(as) e primos(as).
Por outro lado, nem sempre se observa a reciprocidade de ajuda ou de esforço para se
manter o contato. Se os filhos e as filhas podem ser uma das melhores fontes de ajuda no caso
de Carolina e de Lúcia, eles também podem ser avaliados pelas mães pela não
correspondência de suas expectativas de ajuda. Por exemplo, as mulheres (avós e bisavó)
entrevistadas que se encarregam de cuidar das crianças se queixam bastante de suas filhas ou
netas, enfatizando que depois de todo o cuidado despendido na sua criação, ao invés de o
retribuírem ajudando na casa, deixam suas crianças aos seus cuidados149.
Ao lado disso, recorrentemente essas mulheres reprovam as escolhas de suas filhas
quanto aos seus maridos, pois seriam em sua opinião vagabundos, isto é, homens que não
trabalham – externalizando assim a tentativa de controle, ainda que à distância, das decisões
das filhas –, o que inclusive aumentaria as chances das (bis)avós passarem mais tempo
cuidando dos netos ou bisnetos ou da filha voltar para casa (o lote) por não ter um lugar
próprio para residir. Isto remete ao que Castro (2005) observou em assentamentos no Rio de
Janeiro no que tange ao lote não significar somente um bem imóvel, mas um dos locais de
moradia (o barraco) relacionado ao universo familiar (aqui mais centrado na mãe ou avó)
para onde se pode voltar quando se depara com obstáculos fora do assentamento (como
dificuldades financeiras).
Como se viu no item 4.1.1, a compra de lotes foi um dos principais meios de entrada
no assentamento, a despeito do que é estabelecido formalmente pelo INCRA. Entretanto,
149

Cabe fazer uma ressalva ao sentimento de fardo que cuidar dos netos e bisnetos parece trazer à tona nos
relatos obtidos, os quais se baseiam em avós ou bisavós que cuidam de crianças pequenas. Estudos como o de
Velho (1981), Castro (2005) e Guedes (2011) demonstram, ao contrário, que o cuidado dos mesmos pode ser
positivo, pois depois de uma certa idade, os netos podem se tornar uma ajuda nas tarefas cotidianas (inclusive da
roça) e ter um peso importante na manutenção da relação familiar e intergeracional. Em um relato de um
“jovem” entrevistado por Castro (2005), por exemplo, a decisão de ficar no assentamento Eldorado (RJ) com os
avós partiu também do fato de gostar de “ficar enturmado com a família” e ele ajudava o avô a capinar desde
criança (idem, p.154-155).
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apesar de muitos terem comprado o lote, isso não significa que as famílias o vejam somente
como um bem que pode ser comprado e vendido – o que pode ser reforçado também pela
resistência em vendê-lo mesmo quando se tem poucos recursos e se enfrenta dificuldades de
saúde e de permanência, como mostra o caso de Maria e Silva –, mas como uma referência
mais fixa de moradia para membros familiares distantes (que estão andando), além de ser uma
possibilidade para se trabalhar a terra/ ter roça.
Além das tensões manifestadas com relação ao cuidado de (bis)netos e a volta das
filhas, estas são criticadas ainda quando, hospedadas na casa da mãe, não colaboram nas
atividades domésticas de limpeza ou na cozinha. Os filhos homens, por seu turno, são
julgados por não contribuirem para a manutenção do lote (inclusive o trabalho na roça) e
outras atividades, como a criação de animais.
Para ilustrar isso, pode-se citar uma situação do trabalho de campo. Como a
hospedagem se deu por alguns dias na casa de Maria e Silva, buscou-se contribuir com
produtos alimentícios comprados na cidade e lavando a louça. Em face disso, Maria se
lamentava do quanto não recebia ajuda dos próprios filhos e filhas, que segundo ela só davam
mais trabalho, como Amélia, a filha que pediu abrigo por meses mas não cozinhava ou lavava
a própria roupa e louça, além de ter deixado uma neta aos seus cuidados, e os filhos homens
menores de idade (gêmeos que têm 10 anos de idade) que não cuidam da área externa do
barraco a não ser quando ela chama sua atenção. Sobre os filhos homens adultos do primeiro
casamento, Maria lamentou que nem a procuravam mais, encontrando-os esporadicamente,
em eventos como a interdição da BR-163. A única coisa que ela disse ganhar dos filhos
menores de idade do atual casamento é a renda do Bolsa Família, cujo dinheiro possibilitou a
compra do motor que fornece energia elétrica para seu freezer e televisão, bens bastante raros
e valiosos no assentamento.
Levando em consideração os relatos que evidenciam a ajuda ou a falta dela, pode-se
verificar ainda que há uma circulação de pessoas e coisas entre as casas de parentes,
formando-se uma rede que configuram o parentesco em dado momento, de modo semelhante
ao que atestam Leonardo (1987), Marcelin (1996) e Gessat-Anstett (2001) entre outros
autores que debatem a noção de grupo doméstico nuclear. Conforme a última autora, as redes
de parentesco são ativadas por meio da troca de prestações mútuas – ou seja, pela solicitação
da ajuda de diversas formas, como em bens materiais ou serviços – e a mobilidade dos
parentes se traduz em uma coabitação mútua que pode durar dias, meses ou anos.
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Uma filha de Lúcia, por exemplo, passa a maior parte do tempo na casa de sua irmã
em Moraes de Almeida, apesar de ter casa própria em Novo Progresso, pois tem “serviços”
com o marido naquele local. Já Amélia, a filha de Maria, por ainda não ter casa própria, pediu
para ficar alguns dias (que duraram meses) na casa dos pais no assentamento com o filho
recém-nascido e o marido, enquanto sua filha em idade escolar já vinha morando com Maria
(a avó) há anos. Assim sendo, é frequente a coabitação mais ou menos temporária entre
parentes, manipulando-se para isso o que Gessat-Anstett (2001) chama de espaço residencial
familiar (“l’espace résidentiel familial”).
Este espaço residencial único, grosso modo, pode ser visto à luz da noção de Marcelin
(1996) de configuração de casas – isto é, “referências espaciais concretizadas por um certo
número de casas”, espaço cujas fronteiras são claras para os agentes e “no qual se desenrola
um processo de eterna criação e recriação de laços (redes) de cooperação e troca” entre casas
(idem, p.108). Voltando ao exemplo de Lúcia e seus filhos que já “saíram de casa” após o
casamento, estes foram constituindo, ao longo do tempo, outras casas que se mantêm ligadas
umas às outras e à casa de seus pais, a qual visitam nos finais de semana e para onde podem
voltar caso seja necessário – como o filho separado que mora com Lúcia. A cooperação (que
chamam de ajuda) entre esses agentes vistos como parentes ou família se exerce segundo sua
construção dos domínios de direitos e obrigações, que como se pôde observar, podem
abranger os serviços prestados na construção física da casa (ver também item 4.1.1), a ajuda
financeira, os cuidados dos (bis)netos e a hospedagem temporária, bem como a colaboração
nos afazeres domésticos, especialmente pelas mulheres, e na manutenção do lote (roça e
animais) principalmente pelos homens (mas também por algumas esposas como Carolina).
Porém, o termo nativo ajuda é empregado ainda ao se falar das relações com
determinados vizinhos e amigos. Maria e Silva, por exemplo, contaram ter recebido dinheiro,
remédios e outros bens em momentos de grande necessidade de um amigo rico que mora no
Quilômetro 1.000, o qual cria suínos. Silva disse que esse amigo teria trocado duas cabeças de
porco pela sua plantação de abóbora – antes de começarem a perder sua produção agrícola
devido à inviabilidade de vendê-la – e que ele continua visitando-os eventualmente. Também
possuem dois amigos comerciantes na cidade de Novo Progresso que são padrinho e
madrinha dos gêmeos – cuja escolha enquanto padrinho e madrinha implicou em uma
avaliação de suas condições, as quais poderiam garantir aos seus filhos alguma segurança
futura com base em expectativas de obrigação moral.
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Nos relatos, é mencionada ainda a importância da ajuda entre irmãos da igreja, os
quais em geral residem na rua e, quando solicitados, realizam mutirões para a construção dos
barracos, dão roupa e sapato para aqueles que estão precisando, bem como foram
fundamentais ainda como meio de conhecer outros irmãos – como ocorreu entre Maria, Silva
e Pedro, que a partir do contato estabelecido na igreja passaram a ser amigos e vizinhos,
visitando-se quase diariamente. Cabe lembrar que a igreja também foi um dos meios
empregados para reencontrar parentes – como no caso abordado no primeiro item do Capítulo
4 acerca de Lucas, que encontrou um irmão através de uma carta encaminhada pela
Assembleia de Deus quando estava com a família em Itaituba.
Já entre vizinhos essa ajuda pode se manifestar em troca de serviços entre membros de
duas ou mais casas. Em meio ao processo de peneirar a mandioca que estava sendo
descascada pela sua vizinha Bárbara, que possui uma farinheira manual, e de modo a ilustrar o
quanto sofre no assentamento, especialmente depois que a sua esposa e filhos foram embora,
Jair desabafou:
Não tenho ajuda de nada. Só tem ajuda assim, entre vizinhos. Um dia trabalho pra
ela [Bárbara], outro dia ela trabalha pra mim. Ela não montou a farinheira toda dela,
é difícil. Mas a gente não passa fome de passar mal. A gente só tem uma situação
difícil pra sofrer. Não é que não dê pra controlar (Jair, entrevista concedida em 29 de
outubro de 2013).

O filho de Bárbara, um jovem de aproximadamente 18 anos, também trabalha com ela
na farinheira e ajuda nos serviços do sítio de Jair. De modo semelhante a ele, o residente do
assentamento Geraldo, vizinho de Ricardo e Jane, a quem estava pedindo jiló e combustível
no momento da entrevista, lamentou: “esse lugar é bom, mas ninguém lembra de ninguém, é
um vizinho pelo outro, um ajuda o outro; não tem infraestrutura, não tem segurança, não tem
nada, somos abandonados aqui” 150.

150

Para uma leitura sobre a associação entre o que chama de “cooperação no trabalho”, que se assemelha à troca
de serviços entre vizinhos mencionada, e a forma de organização da resistência, consultar Esterci (2008), que
tratou dos conflitos entre posseiros e uma empresa. No caso da pesquisa no assentamento, pêde-se notar que os
vizinhos que cooperam no trabalho ou se ajudam de outras maneiras (oferecendo produtos agrícolas, por
exemplo), por vezes compartilhavam (mas nem sempre) as opiniões sobre os fazendeiros e associações (o que
será abordado no Capítulo 5, item 5.1), iam juntos para o sindicato dos trabalhadores rurais (de Altamira ou de
Novo Progresso) e chegaram, em um caso, a participar da interdição da BR-163 de 2013 em conjunto. Apesar de
não ter sido possível analisar de forma mais aprofundada nesse trabalho a associação mais cotidiana tratada por
Esterci entre as formas de organização do trabalho e da resistência, se observou que essas formas de ajuda entre
vizinhos eram também formas de se manter no assentamento perante todos os empecilhos à produção agrícola, à
criação de animais e à própria permanência na terra em momentos de investidas dos fazendeiros.
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Nessa conjuntura que qualificam de abandono pelo Estado (materializado sobretudo
no INCRA), aqueles que conseguem plantar alguns produtos costumam oferecê-los aos seus
vizinhos. Como Silva narrou sobre a época em que plantava de tudo, “os vizinhos iam buscar
verdura lá em casa”. Ao lado disso, é costume oferecer café a todos os vizinhos que vão à sua
casa, além de lhes servir almoço quando se está comendo. Portanto, é de praxe a visita não
anunciada por determinados vizinhos com quem se mantêm uma relação cotidiana de troca.
Logo, a circulação de pessoas, bens e serviços entre casas não é exclusividade dos parentes
consanguineos, podendo a sua lógica ser estendida para os amigos e vizinhos com quem se
estabelece relações análogas de ajuda e, assim, com quem se pode contar (STACK, 1996).
Contudo, vale ressalvar que determinadas práticas de ajuda, como a hospedagem e o cuidado
dos filhos dos outros, não foram verificadas no trabalho de campo entre vizinhos e amigos.
No que se refere aos vizinhos com quem não se mantêm relações de ajuda, são
comuns as fofocas e acusações trocadas dentro de suas redes sociais – ou seja, redes que
abrangem não somente quem se considera parente. Sobre a vizinha mais próxima que
costumava ser professora na escola do assentamento, por exemplo, Maria contava, por vezes
na presença de clientes de seu mercado com quem tinha maior afinidade, que ela havia sido
afastada do cargo devido a problemas com “bebida e homens”, questionando sua moralidade,
além do tipo de criação que daria aos seus filhos pequenos. Havia ainda aqueles vizinhos dos
quais pouco se conversa, como o diretor da escola que morava a menos de 1 km de Maria, se
comparado a outros – cujos lotes por vezes eram relativamente distantes – a quem se
costumava visitar e receber visitas com frequência.
Ademais, histórias de roubo a assentados são recontadas em encontros entre vizinhos e
na presença da pesquisadora, trazendo à tona a desconfiança referente a pessoas de fora e a
residentes do assentamento a quem pouco se conhece. Assim, em meio a uma conversa sobre
a escassa presença da polícia, que só iria para o local para pedir galinhas no assentamento
àqueles que possuem motos com vistoria atrasada de modo a não apreendê-las, o genro de
Maria lembrou que um:
[...] ladrão roubou outro dia o bar às 9hs da manhã. Foi assalto à mão armada no bar
do Lourinho [vizinho]. Foi mês passado. Ele não tava em casa. Sabiam onde tava o
dinheiro dele de 3 dias de venda. Só tinha os filhos dele na hora. Só pode ter sido
gente de dentro, que sabia onde tava o dinheiro (Rogério, conversa no dia 28 de
outubro de 2013).

Dessa forma, os residentes do PDS Terra Nossa se agrupam com determinados
vizinhos em quem se confia e com quem se conversa sobre assuntos do assentamento – como
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as dificuldades de plantio, as condições da estrada, a constante retirada de madeira do
assentamento, a pesquisa que foi realizada por uma mineradora – entre outros tópicos como
família e trabalho. Ao lado disso, se costuma também dar carona de moto, trocar produtos e
serviços, bem como trocar rumores sobre vizinhos. Os rumores e as trocas podem se se dirigir
à certas pessoas que, apesar de não serem consideradas vizinhas ou de dentro, encontram com
alguma frequencia, especialmente os presidentes de associação do assentamento e os
fazendeiros do entorno do assentamento, o que será tratado no Capítulo 5 (itens 5.1 e 5.2).

4.2 PRODUTORES RURAIS DA FLONA DO JAMANXIM
4.2.1 Estratégias de acesso à terra e de deslocamentos
Com base nos relatos obtidos por meio da presente pesquisa e nos dados de Silva
(2011), que em 2009 entrevistou por meio de questionários 31 pessoas que têm lote na Flona,
pode-se constatar que as pessoas que atualmente possuem terra na área da Flona do Jamanxim
vieram para o município de Novo Progresso principalmente da região Sul, com destaque ao
Oeste Paranaense, e de cidades do Mato Grosso (especialmente do norte mato-grossense),
mas também do Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia.
Quanto à região de naturalidade, dentre as seis pessoas contatadas durante esta
pesquisa que possuem ou já possuíram terra nessa área, uma nasceu no Sudeste (Espírito
Santo), Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul e Mato Grosso) e Sul (Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul). Já pelos dados de Silva (2011), verificam-se ainda pessoas que nasceram
no Tocantins, São Paulo, Goiás e, em menor escala, nas mesorregiões paraenses Sudeste e
Baixo Amazonas.
Os seis entrevistados pela presente pesquisa chegaram a Novo Progresso e ocuparam a
terra na atual área da Flona do Jamanxim em diferentes momentos antes de sua criação em
2006151 – associada pelos mesmos ao assassinato de Dorothy Stang em Anapu152. Todos
compraram o documento de posse de ocupantes anteriores, com exceção de Roberto. Dos
entrevistados, esse foi o primeiro a morar em Novo Progresso, tendo saído solteiro, com 17
151

Já dos 31 entrevistados por Silva (2011), apenas um ocupou terra na Flona do Jamanxim após 2006 com a
expectativa de sustação ou redelimitação da UC.
152
De acordo com um informante que possui terra na área da Flona do Jamanxim, “a Flona foi criada na época
daquela freira americana, pela Marina Silva. Nada contra, mas a vida de uma americana vale mais do que a dos
brasileiros? Para eles, um índio vale cem homens brancos”.
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anos de idade, diretamente da sua cidade natal, Santa Helena (Oeste Paranaense), local em
que seus pais se conheceram. Seu pai, Lauro Sebaio, é natural de Sobradinho (RS).
A família de Roberto – seus pais, irmãos, primos e cunhado – se instalou em 1986 na
área que se tornaria a sede municipal, e “montaram uma loja para ganhar dinheiro com o
garimpo”, ou seja, através da venda de mercadorias e combustível para os aviões que vinham
dos garimpos para a pista de pouso construída em meados da década de 1980 (ver Capítulo 3).
Com o acúmulo de recursos advindos do comércio, aos poucos foram abrindo a terra, que
não precisava ser comprada ou titulada, apenas aberta, pois na época o “governo incentivava
desmatar para fazer produção” segundo o entrevistado. Em seguida à emancipação municipal,
seu pai teve um cargo de destaque na prefeitura de Novo Progresso (1993 a 1996).
Hoje, apesar das dificuldades enfrentadas no local – como o fato der ter tido “duas
malárias”, de sua filha ter morrido em decorrência da falta de atendimento médico e da
intrafegabilidade da estrada – a sua família conseguiu obter diversos negócios na cidade
(aluguel de imóveis, comércio etc.) e cria 6.000 cabeças de gado em uma área parcialmente
inserida na Flona do Jamanxim, onde residentes do PDS Terra Nossa haviam acampado em
meados dos anos 2000 (ver item 4.1.1 deste Capítulo). Em 2012, duas fazendas de sua
família, uma em nome de Roberto, foram tituladas pelo programa de regularização fundiária
Terra Legal.
Em termos de fatores que levaram à mudança para Novo Progresso já na década de
1980, Roberto apontou primeiro que “no Sul tinha pouca terra, não tinha como comprar”.
Além disso, sua cidade natal, Santa Helena (PR), foi uma das afetadas pela construção da
Hidrelétrica de Itaipu (realizada de 1978 a 1982), o que levou ao deslocamento de vários
grupos familiares para o Sudoeste Paraense, fluxo incentivado por meio de propaganda do
governo federal, conforme relatos de outras pessoas cujas famílias tiveram suas terras
desapropriadas (ver Capítulo 3, item 3.1).
No caso de Roberto Sebaio, os sogros da sua irmã Rita Sebaio foram desapropriados
por esta usina hidrelétrica: Mateus e Ligia Lima. Rita havia se casado com um dos filhos de
Mateus e Ligia em Medianeira (PR) e se mudou com o marido, os cunhados e os sogros para
Novo Progresso em 1979153, ou seja, sete anos antes de Roberto chegar com outros parentes

153

Segundo um dos filhos de Mateus e Ligia Lima em entrevista, “muitos conhecidos no Paraná que não eram de
Itaipu já vieram para Novo Progresso um ano antes”, em 1978. Além disso, a indenização recebida por Mateus
não foi suficiente para comprar terras no Paraná e o “governo incentivou vir pra Amazônia quando a gente foi
indenizado por Itaipu”. Com isso, seu pai visitou a região de Itaituba e “gostou das terras daqui, comprou o
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de Rita. Dessa forma, por meio do casamento da irmã – e do estabelecimento anterior dela
nesse município – e dos deslocamentos de outras pessoas de sua cidade de origem para essa
região no Pará em decorrência da construção da Usina de Itaipu e da propaganda do governo
federal, a família de Roberto soube de Novo Progresso e decidiu se mudar para o local em
busca de terra.
Quanto à escolha por esta área onde se desenvolveu a cidade ao invés de outros polos
de ocupação ao longo do trecho paraense da BR-163, Roberto Sebaio aponta que, na década
de 1980, Novo Progresso era visto como tendo bastante espaço para ter sítios, em
contraposição a Castelo dos Sonhos (Altamira), por exemplo, onde havia “muitas fazendas
grandes e índios perto, não tinha muito espaço”. Já o povoado Santa Julia, situado a 35km a
norte do Quilômetro 1.085, apesar de ter sido considerado à primeira vista como um local
propício tanto para o comércio – devido ao posto de combustível e à pista de pouso existentes
– quanto para a produção agrícola por sua planície, era “monopolizado” por “dois caras”, que
impediam a “abertura de comércio”.
Diferentemente de Roberto, os demais entrevistados passaram por outros estados antes
de chegarem a Novo Progresso entre 1990 e 2002, tendo trabalhado em fazendas (geralmente
na administração) ou em serrarias nos locais anteriores até terem condição de comprar terra.
Manuel, que nasceu no noroeste do Rio Grande do Sul, chegou em 1990 com a ex-mulher e
uma filha pequena, vindos de Rondônia. Anteriormente, ele havia se deslocado ainda criança
com os pais e irmãos para o que considera sua terra Catanduvas (Oeste Paranaense), em
1967, e quatro anos depois foram para Realeza (Sudoeste Paranaense). Após se casar, ele se
mudou com a ex-mulher para Rondônia em 1986, onde trabalhou em serrarias até ocorrer uma
crise no local.
Com os recursos adquiridos da atividade madeireira, ele comprou o direito de posse de
um lote de 100 alqueires (240 hectares) quando chegou a Novo Progresso, onde um irmão
mais velho já estava estabelecido desde 1985. De acordo com Manuel, “por isso vim, tinha
parente aqui, estabelecido, senão não vinha não”. Tendo trabalhado inicialmente na
marcenaria do irmão e, em seguida, em serrarias até 2005, conseguiu comprar outro lote de
mesmo tamanho na atual área da Flona do Jamanxim (ver Figura 4.4).

direito [de posse] de outros aqui”, a 6 km da atual sede de Novo Progresso, sendo assentado – ou seja, obtendo o
reconhecimento da ocupação – pelo INCRA em 1982. Posteriormente, Mateus dividiu a fazenda entre os filhos,
os quais conseguiram a titulação de parte das terras em 2012 pelo Terra Legal.
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Manuel

Figura 4.4: Trajetória de Manuel.

Contudo, somente a partir de 2005 (um ano antes da criação da Flona) começou a
pagar o “imposto sobre a terra”, ou seja, o Contrato de Promessa de Compra e Venda
(CPCV). Atualmente ele trabalha como taxista (em um táxi ainda não quitado) na cidade de
Novo Progresso e se separou da mulher porque “ela não queria ficar em Novo Progresso”,
retornando ainda grávida com a filha para Rondônia. Todavia, disse que “metade da minha
família tá em Novo Progresso, e a família é grande, tenho cunhados, sobrinhos, irmãos [...]”.
Bruno, por seu turno, chegou em Novo Progresso em 1995 com os pais e irmãos “para
adquirir terra” após terem passado por várias cidades de Mato Grosso, onde trabalhou em
serrarias. Segundo ele, sua família “é meio nômade”, tendo se deslocado ainda criança de uma
cidade do Mato Grosso do Sul, onde nasceu em 1963, para sua terrinha natal Ivinhema (MS),
“depois do processo de ocupação”, e Campo Grande (MS) no início da década de 1980. Após
se estabelecer e se casar na cidade de Novo Progresso, ele comprou o direito de posse de um
lote (de cerca de 1.200ha) que faz frente com a Rodovia Transgarimpeira, no qual cria gado e
havia implantado maquinário para extrair ouro na década de 2000, além de ter extraído
madeira em tora para venda.
De 2003 a 2005 ele voltou temporariamente para o Mato Grosso do Sul para estudar
com seus irmãos e, ao retornar a Novo Progresso, se tornou funcionário da Câmara dos
Vereadores do município (ver Figura 4.5). Apesar de seus irmãos e pais continuarem morando
em Novo Progresso, ele indicou que para eles o deslocamento espacial é algo visto como
normal, porque “a terra prende mais do que a família”. Além disso, contou que viaja mais de
uma vez por ano para o Mato Grosso do Sul, onde seus filhos estão morando. Ou seja, a terra
é um valor que tanto pode ser associado ao “nomadismo” da sua família (se referindo aos pais
e filhos) quanto à escolha de ir e permanecer em algum lugar, o que implica também em saber
sair para conseguir uma terra, ou condições melhores para desenvolver atividades na terra.
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Bruno

Figura 4.5: Trajetória de Bruno

Daqueles que compraram a posse do lote, Fernando foi o que conseguiu a área mais
extensa (640 alqueires ou 1.536ha), no ramal Marajoara da Flona do Jamanxim, classificado
como tendo alta concentração fundiária pelo estudo técnico do ICMBio (2009), que considera
a área não passível de desafetação. Fernando nasceu no Paraná, onde se casou, mudando-se
com a esposa em 1981 para o Mato Grosso do Sul, lugar em que arrendou terra, trabalhou em
fazendas e teve três filhos. Quatorze anos depois, se mudou com a família (mulher e filhos)
para Colíder (MT), conseguindo comprar uma fazenda de aproximadamente 200 alqueires
(cerca de 480 hectares), na qual criava 800 cabeças de gado (ver Figura 4.6).

Fernando

Figura 4.6: Trajetória de Fernando

Após a separação em 2000, sua ex-mulher voltou para o Paraná, morando atualmente
com o segundo marido em um sítio, enquanto os três filhos do casal permaneceram em
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Colíder, trabalhando na área de serviços. Já Fernando foi para Novo Progresso e, com uma
parte do dinheiro da venda da fazenda anterior – menor em tamanho, porém com alto valor no
mercado de terras –, comprou a posse por R$300.000,00 e investiu na criação de gado. Apesar
de ter pensado em vender o lote por R$1.500.000,00, quando a Flona foi instituída a terra
passou a valer apenas R$500.000,00. Para poder continuar a desmatar para colocar pasto,
decidiu vender o lote tendo que comprar um menor (130 alqueires ou 312 hectares) no distrito
Vila Isol (Quilômetro 1.000). Atualmente cria gado em menor quantidade e é dono de táxi,
trabalhando ao lado de Manuel.
Enzo, por outro lado, foi o que declarou ter a menor posse: 40 alqueires (96 hectares),
cujo documento de posse comprou em 2002 de “um amigo”, que é “um dos primeiros” a
ocuparem a área. Descendente de italianos que foram pra Santa Catarina na época da Segunda
Guerra Mundial, Enzo nasceu nesse estado, sendo levado aos dois anos de idade (1950) por
seus pais para Nova Londrina (Noroeste Paranaense), onde ficou 37 anos, trabalhando em
fazendas. De lá, saiu “atrás de negócio” para Porto Velho (RO), Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Goiás e ainda voltou para Santa Catarina. Em 1987 foi pra Nova Andradina
(MS), onde se casou e comprou uma pequena propriedade na qual residiu por 15 anos,
plantando sobretudo mandioca. Em 2002 ele se mudou sozinho para Novo Progresso, pois sua
esposa só veio em 2006 e os filhos “moram fora” (ver Figura 4.7).

Enzo

Figura 4.7: Trajetória de Enzo

Sua terra está situada na área de ocupação mais antiga, cujos lotes foram distribuídos
pela Associação dos Produtores Rurais da Gleba Imbaúba (APRORGIM) na década de 1980.
Esta área é descrita pelo ICMBio (2009) como tendo concentração fundiária média e maior
casos de conflitos com o Instituto pela redefinição da UC, integrando portanto a área indicada
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para desafetação desde 2009. De acordo com o entrevistado, sua posse estaria cadastrada
regularmente na Secretaria da Fazenda e até possuiria o Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Para se verificar a forma como se deram os deslocamentos desses agentes,
especialmente no caso daqueles que passaram por variados lugares, cabe examinar um último
relato que ilustra com detalhes as situações vivenciadas nos contextos de origem, os
momentos do ciclo de vida e os rearranjos familiares que impulsionaram os deslocamentos até
chegar à situação atual.
Apesar de só ter se mudado para a cidade de Novo Progresso com a segunda esposa
em 1999, Sandro já conhecia a região desde 1978, quando se mudou para o distrito Moraes de
Almeida (Itaituba) com a primeira esposa e os filhos, vindos de Sinop (MT). Conforme seu
relato, ele nasceu em Itaguaçu (ES) e é descendente de avós italianos que vieram para o Brasil
durante a Segunda Guerra Mundial, os quais teriam se estabilizado em Santa Catarina, São
Paulo e Espírito Santo – local em que possui “muitos familiares”, como tios e primos.
Com 14 anos de idade, ele se mudou com os pais em 1963 para Assis Chateaubriand
(Oeste Paranaense), recém-colonizada pela Colonizadora Norte do Paraná, onde ele e seu pai
trabalhavam na plantação de café, “nas terras dos outros”. Em Chateaubriand, ouviram falar
por meio de propagandas na rádio e de conterrâneos que uma empresa iria colonizar uma área
em Mato Grosso, que viria a se tornar Sinop. Como além de não terem dinheiro para adquirir
terra não podiam pagar a viagem, o pai levou a família para Mato Grosso em um caminhão
fretado por um patrão, que o contratou ainda no Paraná:
Nós viemo pra Mato Grosso pra abrir a fazenda dele, trabalhar e plantar café, meu
pai fazia meia com ele. Mas a intenção era ter um pedaço de terra, mas nós não tinha
dinheiro pra vim. Então nós viemo, abrimo a fazenda dele, plantemo café. Ia
trabalhar pra plantar café, mas como a terra contém muita acidez lá e tem que tratar
ela pra ela produzir. E eles não tinha lá onde nós morava não tinha isso. E fizemo
tudo sem fazer a análise da terra. Aí todo mundo tomou prejuízo. Ninguém tinha
conhecimento ainda [inaudível]. Plantava e morria, outras vezes não morria (Sandro,
entrevista concedida em 01 de novembro de 2013).

Assim, no início da década de 1970, foi para Sinop com a esposa, a filha pequena, os
irmãos e os pais. Sandro explicou ainda que não teve condição de comprar terra da
Colonizadora Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná (SINOP), mas lembrou: “trabalhei,
ajudei a formar a cidade, construir, derrubar mato, muitas coisas lá né”. Em meio a diversas
atividades desenvolvidas naquela cidade em formação, como motorista de caminhão e
operador de trator, Sandro administrou a fazenda de um patrão que o contratou para construir

183

as primeiras casas em Moraes de Almeida. Esse patrão, em suas palavras, se tornou o
“fundador” de Moraes.
Porém, em menos de dois anos sua esposa faleceu na região por conta da malária, o
que o fez voltar para Sinop:
Pesquisadora: Por que você voltou pra lá quando a mulher morreu?
Sandro: Porque não tinha recurso aqui, eu fiquei com 4 criança, tudo pequenininho.
Eu... se adoecesse uma criança minha aqui morria, porque não tinha como tirar eles
aqui. Eu não tinha dinheiro pra fretar um avião pra tirar um filho meu pra fora, então
preferi voltar pra Sinop.
Pesquisadora: Por isso que eles tão lá até hoje?
Sandro: É, por isso, que se criaram lá né, porque são nascido lá...
Pesquisadora: Tava em Moraes, voltou pra Sinop, depois você veio pra Progresso?
Sandro: É, porque aí eu já vim, tava tudo casado. Um tava solteiro né e depois
casou, foi quando eu vim pra cá, em 1999. (Entrevista concedida em 01 de
novembro de 2013).

Na realidade, como narrou em seguida, Sandro passou por outras cidades do Mato
Grosso até ir para Novo Progresso. Em Sinop, a filha de 6 meses faleceu e, cerca de dois anos
após a morte de sua primeira esposa, ele se casou pela segunda vez. Com a segunda esposa e
os filhos foi para Peixoto de Azevedo (MT) – onde “puxou maquinário de garimpo”, além de
trabalhar como caminhoneiro e taxista –, pois seus pais já se encontravam no local. Porém,
depois da morte do pai devido à malária, ele se mudou novamente com a família para Alta
Floresta e Cuiabá, locais onde trabalhou como taxista. Finalmente, conseguiu comprar um
sítio em Tangará da Serra (MT), que vendeu “para investir aqui”, em Novo Progresso.
Dentre os motivos elencados pelo entrevistado para justificar sua escolha por Novo
Progresso, se pode observar avaliações referentes à presença de parentes, um conhecimento
prévio da região, além de outros fatores abordados no Capítulo 3 quanto à emancipação do
município e à expansão da atividade madeireira em Novo Progresso durante a década de 1990
em decorrência de seu declínio em Sinop (MT) e Alta Floresta (MT):
Pesquisadora: Mas por que você e essa sua ex-mulher vieram pra Novo Progresso
ao invés de ir pra Moraes que você já conhecia?
Sandro: Eu vim praqui até porque ela já tinha parentes e aqui vi que tinha mais
futuro do que Moraes de Almeida né.
Outro taxista: Moraes naquele tempo era muito pequenininho.
Sandro: mesmo há 14 anos atrás Progresso tava numa febre de muito emprego né,
muita madeireira, e... tava correndo muito dinheiro. Tava melhor. Eu até admiro que
Moraes de Almeida é mais velho e não desenvolveu igual a esse lugar aqui. Agora, o
que trouxe o movimento pra cá foi a emancipação política né, aí veio posto do
Banco do Brasil, posto da Caixa. Hoje temos aqui Banco do Brasil, Banco da
Amazônia, o Banco Bradesco, né, e posto da Caixa, presta serviço né. Quer dizer, a
região toda precisa desse lugar. Correio né. Aí veio também a questão do... Fórum
né, cartório... Então, aí também, o comando da Polícia Militar é aqui, presídio da
região é aqui, hospital municipal... Isso aqui é um polo né. Então toda região
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depende disso aqui e despende um pouquinho de dinheiro aqui dentro, por isso ele
evoluiu mais rápido que Moraes de Almeida, que é mais velho mas aqui evoluiu
mais rápida (Entrevista concedida em 01 de novembro de 2013, grifos nossos).

Desse modo, somente após avaliar as possibilidades de trabalho e de estabelecimento
no local, decidiu empregar o dinheiro oriundo da venda do sítio em Mato Grosso – o qual
havia comprado após décadas de trabalho em fazendas e em outros serviços – na compra e
gastos da atual fazenda de 236 alqueires (aproximadamente 566 hectares) na área da Flona do
Jamanxim. Primeiramente, ele se estabeleceu na cidade de Novo Progresso com a segunda
esposa, que “tinha família aqui”, enquanto aguardava o requerimento de posse do INCRA e
fazia investimentos na área do lote com outros residentes. De acordo com ele, “um grupo lá
dentro [...] em 2000, nós pagamos R$160.000,00 naquela época pra fazer estrada que nós não
tinha; depois fomos desviar umas barreiras e foi mais R$160.000,00, e assim por diante né”.
Assim, quando chegaram, o casal construiu casas nos dois terrenos que compraram na
área urbana. Em seguida, venderam essas casas e compraram outras duas em um terreno mais
próximo ao centro da cidade. Em 2004, se mudaram para o lote até a instituição da Flona em
2006, quando o casal se separou (ver Figura 4.8). Por fim, venderam as casas que tinham na
cidade após a separação, e ele comprou uma casa da filha para dá-la à ex-mulher em troca da
segunda casa, na qual ele mora há seis anos com um neto que “criou como um filho” – cujo
pai está em Sorriso (MT) com mais um filho, uma filha e três irmãos de Sandro.
Como o caso de Sandro ilustra, apesar dos entrevistados aqui expostos possuírem terra
na área da Flona do Jamanxim, nem todos a consideram sua residência principal, ao menos
nos últimos anos. Na realidade, a maioria considera a casa em Novo Progresso ou Castelo dos
Sonhos sua residência principal. A amostra de Silva (2011), cujos dados foram coletados em
novembro de 2009, aponta que 62% consideravam a casa na cidade como sua residência
principal – devido ao trabalho, estudo dos filhos ou à falta de infraestrutura (educação, saúde
e transporte) na Flona – enquanto 38% afirmaram residir na Flona devido ao desenvolvimento
de suas atividades produtivas.
Quanto aos grupos familiares entrevistados pela presente pesquisa, somente Enzo e
Bruno ainda residem na terra da Flona do Jamanxim com esposas e, o primeiro, com um filho.
Fernando, como já foi mencionado, vendeu a posse logo após a criação da Flona e foi morar
em outro lote (também sem titulação) na Vila Isol. Manuel, apesar de ter dito morar “há 23
anos lá na terra da Flona”, desde a criação da UC afirmou que “só cuido o que tem em cima
pra não queimar”. Portanto, devido às dificuldades impostas para a produção agrícola, ele se
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mudou para “uma casinha, um barraquinho, aqui na cidade”. Assim como Sandro, Manuel
passou a trabalhar como taxista na cidade e a residência na terra se tornou inviável a partir da
instituição da UC.

Sandro

Figura 4.8: Trajetória de Sandro

Roberto, por seu turno, afirmou que “toda a família mora na cidade”, porque tem
“vários negócios aqui, aluguel...” e o deslocamento para as duas fazendas, que são “pertinho”
da cidade, seria fácil, especialmente com a pavimentação da estrada. Porém, em seu caso a
opção pela cidade não se deu em decorrência da instituição da UC, pois desde que sua família
chegou na década de 1980 não pretendia residir na terra, mas sim na cidade que ia se
expandindo, como os demais que agrupou sob a expressão “pessoal do sul”. Esse conjunto,
em sua visão, pretendia “abrir fazenda e ficar na cidade” de Novo Progresso, ao contrário do
“pessoal do nordeste”, que estaria “atrás do garimpo”, usando a cidade mais como ponto de
compra de mantimentos e obtenção dos poucos serviços existentes na época.
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Abrir a terra, assim, é visto como uma meta importante nas estratégias desses grupos
familiares, que os distinguem do “pessoal do garimpo”. Ademais, há um reconhecimento
social de quem conseguiu abrir a terra por meio de negócios (comércio, venda de sítios e
casas em outros lugares), o que implicou, muitas vezes, em sucessivos deslocamentos
espaciais que possibilitaram o acúmulo de recursos e de prática para a empreitada, através
inclusive da abertura de terra para outras pessoas.

4.2.2 A mudança nas regras do jogo e nos projetos dos grupos familiares
Enquanto Roberto já tinha o projeto de residir na cidade desde que chegou ao local,
outros entrevistados gostariam de permanecer/voltar para a terra. De todo modo, todos
vivenciaram a instituição da Flona em 2006 como um dos eventos representativos de um
período em que, como disse Roberto, as regras do jogo mudaram, passando a haver forte
repressão pelo governo federal no que tange à questão ambiental, forçando-os ou a se
adaptarem às “novas regras” ou a modificarem em algum nível seus projetos em termos de
atividades desenvolvidas.
A família de Roberto, por um lado, já tinha aberto bastante as fazendas desde a década
de 1990 para a criação de gado e conseguiu obter o título da terra, bem como se manter com
os negócios que possuem na cidade, tendo mais condições que muitos outros produtores154.
Isso parece esclarecer em parte o fato de que ao mesmo tempo em que aponta que o “governo
tá castigando muito” com a repressão, ele ressalva que “o pessoal tá se conscientizando”.
Juntamente com um amigo que também cria gado e tem comércio, Roberto citou durante a
entrevista o instituto de pesquisa IMAZON, o qual possuiria, em sua opinião, experiência no
Pará na transição para uma produção “sustentável”, ou seja, que siga as “novas regras” do
governo. Portanto, sua família – bem como a de seu amigo – optou por se adaptar às
mudanças percebidas nesse período e teve condições para isso, não precisando modificar suas
atividades, seja na pecuária ou na área comercial.
Por outro lado, Bruno, que continua residindo na terra, citou as restrições produtivas
àqueles inseridos na Flona do Jamanxim, a Portaria promulgada pelo MDA e o INCRA em
154

Para uma análise aprofundada sobre a combinação entre negócio e agricultura e o processo de diferenciação
entre agricultores resultante disso, consultar Garcia Jr. (1989), que pode contribuir para pensar a combinação
entre negócios e a abertura de terra para a criação de gado no caso aqui estudado e para a ascensão social de
determinados produtores rurais como Roberto em Novo Progresso.
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dezembro de 2004 – que segundo ele impediu a emissão de licença ambiental para aqueles
que não têm título da terra – e às medidas de embargo pelo IBAMA (ver Capítulo 3) como
fatores que engessaram a região e “criminalizaram todo mundo”. Este conjunto de medidas,
por sua vez, teria levado Bruno a suspender a extração e venda de tora: “parei com a madeira
por causa da repressão toda, é muito risco”. Na realidade, depois ressalvou que ainda realiza
essa atividade indiretamente, uma vez que passou a alugar a terra para “pessoal que extrai a
madeira ilegalmente na Flona”.
No entanto, diferentemente de Roberto, ele argumenta que o desmatamento relativo no
município é muito pequeno, chegando a afirmar que “no Paraná desmataram 70%, aqui
também tinha que deixar derrubar”. Ao lado disso, defende que a poluição decorrente do
garimpo mecanizado – atividade que pretende retomar em breve – possui pouco impacto e
que a Flona deveria ter sido demarcada em uma área sem ocupação anterior. Perante a
repressão existente, ele contou ainda que gostaria de se mudar para o Mato Grosso do Sul –
onde seus filhos estão cursando o ensino superior –, São Paulo ou para a Europa.
Enzo, por sua vez, indicou que está aguardando a decisão da redelimitação da UC para
retomar a produção agrícola com sua esposa. Como os outros dois, ressaltou na entrevista que
antes o INCRA os instruía “para desmatar pra ocupar”, mas que desde a criação da Flona e a
fiscalização pelo IBAMA, ele teria parado de desmatar. Mesmo sem abrir novas áreas, Enzo
disse estar impossibilitado de desenvolver qualquer atividade produtiva em sua terra, que
estaria, em suas palavras, embargada.
Manuel também se queixou de não poder mais mexer na terra desde a criação da
Flona. Segundo ele, desde 2000 só teria conseguido derrubar 5 alqueires (12 hectares) em sua
posse, porque “hoje, se a gente trabalhar a gente apanha, prendem a gente, por isso não mexo
mais lá”. Ainda assim, reconheceu que “muita gente abusa do meio ambiente; desmatam
3.000 alqueires aí”. Ele afirmou ainda que pretende voltar a mexer e a morar na terra quando o
ICMBio liberá-la, após a redefinição da Flona do Jamanxim, pois sua terra estaria na “área
branca”, ou seja, apta à desafetação e, com isso, poderá “titular, ter um crédito, um
PRONAF”. Porém, “se o governo não liberar” sua terra, ele pensa em vendê-la tendo em vista
a aquisição de um escritório para seus filhos trabalharem na cidade.
Já Sandro mencionou que antes da instituição da Flona ele plantava frutas e “um
quadro de lavoura pra manter a despesa” e que, apesar de “não ter recursos à altura” para criar
gado, estava adquirindo aos poucos alguns bovinos. Porém, como paralisou tudo, ele teve que
retornar para a casa na cidade e ao trabalho como taxista – o que já havia feito nas cidades nas
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quais residiu no Mato Grosso antes de ir para Novo Progresso. No entanto, o retorno a essa
condição anterior é vivenciada como uma perda de tudo o que conquistou depois de tantos
lugares por onde passou e atividades realizadas em sua trajetória, de funcionário de serraria,
administrador de fazenda, caminhoneiro a taxista : “hoje eu com 65 anos com o futuro que eu
vou, quase tudo que eu tenho que fazer mais, eu perdendo aquilo ali [a terra na Flona] eu
perdi meu tudo [...] Fiz tanto movimento que nem apareceu”.
Em meio às queixas referentes à repressão do governo federal Sandro contou que,
independentemente do resultado da redelimitação da UC, planeja retornar a Sinop, que em
suas palavras é a sua cidade natal:
Então eu vou-me embora daqui, não vou pra região, a região que eu vou também é
Bacia Amazônica, mas como já tá mais evoluída a cidade é melhor, tem melhores
condições de saúde, eu vou pra lá esse ano que vem. [...] Meus filhos nasceram lá
[Sinop]. Só uma filha nasceu no Paraná. Lá tem minha primeira mulher enterrada.
Tenho filho, filha, sogro, mãe, tem meus irmãos que mora lá. Então eu considero
Sinop minha cidade natal. Eu cheguei em Sinop e não tinha farmácia, não tinha
açougue, não tinha nada! Tinha seis casas! Três comercinho [...]. (Sandro, entrevista
concedida em 01 de novembro de 2013).

Sua filha e o genro já haviam voltado dois anos antes para essa cidade mato-grossense,
onde seu outro filho já se encontrava, recebendo “R$10.000,00 pra gerenciar uma fazenda,
mas é muito serviço; 35.000ha de soja ele plantava, todo ano”. Quanto ao genro, “hoje ele tem
casa própria, 2 motos, comprou e pagou” e já tá terminando a faculdade de técnico em
engenharia de produção. O filho de criação e a ex-mulher que estão em Novo Progresso
também irão voltar para Sinop, sendo que ela já comprou sua casa nessa cidade e irá se mudar
antes de Sandro, que quer levar o neto, porque “lá eu trabalho e pago a faculdade dele”.
Para ele, agora a decisão da redelimitação da Flona seria mais do interesse dos seus
filhos, para quem irá deixar a posse:
Sandro: [...] essa terra vou deixar, vou esperar até segunda ordem né pra ver o que o
governo, se um dia ele liberar, aí vou entrar com a documentação, ver quanto posso
usar da terra. Depende do governo né. Porque se eu morrer meus filhos usam no
futuro né?
Pesquisadora: a sua ideia é deixar a terra pros seus filhos né?
Sandro: é, exatamente. Porque pra mim vender barato, ninguém vai vender e
ninguém quer comprar. Por que vão querer comprar terra que tá na reserva?
Ninguém né. […] Nós precisa da reserva? Precisa, mas essa parte que já tava
habitada não devia colocar reserva aqui (Entrevista concedida em 01 de novembro
de 2013).

Embora a crítica à repressão e à restrição de uso da terra tenha se repetido em grande
parte das entrevistas com moradores de Novo Progresso em geral – inclusive aqueles não
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afetados diretamente pela instituição da Flona do Jamanxim por terem terra fora da mesma –
algumas particularidades foram observadas nas narrativas dos posseiros da Flona, pois por
vezes diferenciavam entre si aqueles com mais e menos condições para enfrentarem tais
medidas consideradas repressivas. Ao mesmo tempo, buscavam a todo tempo se desassociar
de uma imagem de criminosos que é projetada não só à “população de Novo Progresso” de
forma mais genérica, mas especialmente sobre eles para justificar a manutenção da
fiscalização e de grandes extensões da floresta nacional.
Sandro frisou em vários momentos da entrevista que apesar dos ocupantes da área da
Flona serem julgados pela mídia, pelo governo e pessoas de fora da região como “criminosos
ecológicos” devido ao desmatamento, ou até mesmo grileiros, poucos se encaixariam neste
perfil. Contrapondo-se à acusação de grilagem, ele e Bruno argumentam:
Quem requer terras do governo é grileiro? Não, quando o INCRA dá um documento
como o que tenho, não é grileiro, porque eu requeri a terra, grileiro é quem invade a
propriedade (Sandro, entrevista concedida em 01 de novembro de 2013).
As pessoas usam o termo ‘grilagem de terra’, mas isso só ocorre quando um
segundo invade a terra do outro. Quando abriram a estrada, não tinha posseiro, eram
terras devolutas e a idéia era ocupar para depois comprar do ITERPA ou do INCRA.
A terra só ia ser sua de comprasse do governo. O que chamam de grilagem
aconteceu bem poucas vezes e foi depois da ocupação. Quem grila terras é o MST,
que avalia a terra como improdutiva pelos critérios deles (Bruno, entrevista
concedida em 15 de fevereiro de 2013).

Com relação ao desmatamento, Sandro explicou que, por ter conseguido virar dono de
táxi, “eu respeitei a lei, tô esperando, não cometi infração, mas tem outros que não teve essa
condição de outra fonte de renda e derrubou pra sobreviver”. Enzo também concorda que a
extração de madeira na Flona geralmente é feita por pessoas com pouca condição: “quem não
tá na área branca tem que vender por fora, é a sobrevivência do pessoal daqui, o IBAMA sabe
disso”. Quem estaria cometendo graves infrações como grilagem e desflorestamento para
outros fins que não a sobrevivência seria uma minoria, logo:
[...] são pessoas que não pode generalizar a população por causa disso aí, tem que
punir os culpados. E nem tirar o direito de quem não fez... não participou disso aí. É
por causa disso aí que tirou o direito de todo mundo. Esse é o argumento, que nós
sente na pele isso aí, outros amigos, outras pessoas que hoje tá até paralítico em
cadeira de roda aqui e com suas terras sem poder trabalhar. (Sandro, entrevista
concedida em 1º de novembro de 2013).

Um ponto frequentemente levantado por Sandro e os demais entrevistados é que,
apesar de serem considerados criminosos, teriam vindo para a região e desmatado
incentivados pelo governo federal, que na época tinha como lema “integrar para não entregar”
e a exigência de “desmatar para ocupar”: “na época o INCRA só dava documento pra você se
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você tivesse 20% da terra aberta [...] e hoje muitos que abriram e que vieram em condição,
tem 500 alqueires formado, 300, 200”. Apesar disso, o governo federal atualmente estaria
impedindo-os de trabalhar, sem considerar o direito daqueles que vieram, sofreram e agiram
de acordo com os preceitos da época. Há, ainda, uma percepção compartilhada de que o
governo federal atual “não tem conhecimento da região”, o que inclusive se expressou na
vontade de contar à “pesquisadora do Rio de Janeiro”, universitária da “cidade grande”, a
“realidade”155 para, quem sabe, um dia o “governo” passe também a conhecê-la:
[...] Mas eu às vezes converso com pessoas que conhece só aqui, ou às vezes
converso com pessoas que nunca vieram aqui. Então é bom você vim, porque lá [no
Rio de Janeiro e região Sudeste] é uma coisa, aqui você vê outro, um problema
diferente de lá [...]. Eu gostaria que viesse você e outras pessoas pra chegar aqui,
confirmar essas coisas elevar esse conhecimento pras escolas, universidade, e assim
vai chegar o conhecimento ao governo. Uma hora ele vai, né. Porque ele não tem
esse conhecimento (Sandro, entrevista concedida em 1º de novembro de 2013).

De todo modo, os entrevistados – em menor medida Roberto – acreditam ter levado
“calote nessa situação da Flona”, pois seriam aqueles que seguraram a terra na Amazônia
para que ela não fosse tomada, mas agora estariam “sendo chutados daqui de dentro”. O
sofrimento narrado pelos entrevistados por vezes se refere aos parentes e amigos que
morreram na região devido às doenças como a malária e outras vezes diz respeito à
dificuldade de desenvolver a agricultura em razão da falta de escoamento, o que teria levado
muitos a ir embora ou a desenvolverem a pecuária:
Lá da época, um pouco depois, o governo veio e colocou uma reserva, não respeitou
o direito do cidadão que tanto sofreu aqui. Sofre que é coisa que não é fácil. Você ter
200 alqueires aqui e ter 2 lá em São Paulo, o de lá vale por 2.000 alqueires aqui, por
que? Lá tudo que você plantar eles vão te comprar, eles mesmo fazem a colheita.
Aqui não. [...] como é que vou sair na chuvarada com uma caminhonete de banana,
vou vender pra quem aqui? O povo compra é de fora. Então não tem como. Então o
negócio é gado. Agora, com o tempo, com esse asfalto vai dar uma facilidade, mas
de vez em quando né... (Sandro, entrevista concedida em 1º de novembro de 2013).
155

Contudo, a própria situação de pesquisa, em que esteve presente não só a vontade de contar a “realidade”,
mas também desconfianças quanto à minha presença em um momento de discussão sobre a Flona do Jamanxim,
pode explicar também certa forma de falar sobre a “questão da Flona”, como indica a fala de Sandro na segunda
entrevista realizada: “esses dias eu tava ali na farmácia e o cara tava tirando sarro [...] quando você [eu, a
pesquisadora] saiu, a mulher que é enfermeira falou ‘seu Sandro, eu observei uma coisa no senhor, tu tá na
profissão errada, tu devia estar trabalhando numa rádio, num jornal’, ‘por quê?’, ‘o senhor falou tantas coisas aí e
observei uma coisa no senhor: que você não prejudicou os políticos’, aí eu disse ‘não, eu tenho mente né, eu não
sei com quem eu tô falando, quando ela falou comigo, como tinha aquela reunião [audiência pública,
18/10/2013], desconfiei que era alguma pessoa do meio ambiente, do jornal, do rádio lá de fora, aí eu falo
baboseira aqui ó. Eu falei que o governo não tá tendo conhecimento, não acusei nenhum político’. Falei, ‘ô Dona
Dora, a gente tem que aprender a falar as coisas, tem que pensar, por mais que você fale muitas coisas, tem que
pensar com quem você vai dividir aquelas palavras que você tá dividindo, porque de repente em uma só palavra
a senhora estraga uma hora de conversa que a senhora disse, uma só palavra’.” (Sandro, entrevista concedida em
1º de novembro de 2013, grifo nosso).
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Dessa exaltação do sofrimento156 e da permanência apesar de todas as dificuldades
advém também uma diferenciação assinalada por Sandro e Enzo entre os pequenos
garimpeiros e produtores da Flona do Jamanxim, de um lado, os quais perderam parentes
para poder segurar a terra e, de outro lado, as empresas multinacionais que vieram
recentemente para a ‘região’, as quais receberiam incentivos do governo para realizar a
atividade madeireira e mineradora, conseguindo facilmente a obtenção de licenciamento
ambiental (ver Capítulo 1 e 2).
Em suma, as histórias de vida narradas auxiliam na compreensão de diversos fatores
que incentivaram o deslocamento espacial para determinado local, que dificultaram ou
tornaram os lugares menos atraentes para a sua permanência. Dentre os últimos fatores,
podem-se destacar aqueles que são dotados de um teor de imprevisibilidade, envolvendo
doenças, mortes de familiares, separações conjugais, bem como mudanças no âmbito das leis
e na conjuntura política.
Nesses casos, como Felix (2008) aborda na pesquisa realizada sobre mobilidade
espacial a partir do Sudeste Paraense, se observou em algumas narrativas, em especial na de
Sandro e de Fernando, uma periodização referente a mudanças nos projetos familiares, como
o deslocamento de uma parte ou de todo o grupo familiar – o que pode estar relacionado à
falta de recursos, tanto materiais quanto de apoio, para manter a família após a morte de um
familiar, ou a preferência por outro local para morar –, e a venda de bens para dividir os
recursos entre os ex-cônjuges.
Por outro lado, no relato de Roberto, a separação conjugal, a morte de uma filha
pequena na década de 1990 por falta de médicos e do pai mais recentemente não foram
narradas como fatores que mudaram seus projetos de vida ou que afetaram os recursos obtidos
até então. Porém, mencionou que a malária na época em que chegou dificultou bastante a
permanência de sua família em Novo Progresso, mas que ao contrário de muitos que foram
embora por conta disso e da intrafegabilidade da estrada, sua família “não tinha como voltar”
para o Paraná.
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Guardadas as devidas proporões, pode-se pensar essa exaltação nas narrativas obtidas pela ética do sofrimento
que Sigaud (2000) emprega ao citar Weber (apud SIGAUD, 2000, p.76-77) para compreender a busca por
legitimação dos participantes de acampamentos na zona da mata pernambucana como beneficiários da
desapropriação dos patrões por meio da experiência compartilhada do sofrimento nas ocupações. No caso dos
produtores rurais que se encontram em Novo Progresso, há uma memória social do sofrimento passado em uma
região considerada isolada e repleta de perigos que deveria corresponder, na opinião dos entrevistados, ao direito
de ter reconhecida a posse da terra de modo a se obter o título de propriedade.
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Manuel, por seu turno, tampouco mencionou a separação com sua esposa como um
fator de mudança de seus projetos de conseguir terra para dar para seus dois filhos, tendo
comprado o segundo lote na atual área da Flona após a separação. No entanto, em seu caso a
separação se deu porque a esposa queria retornar à Rondônia e a saída dela com os filhos não
alterou substancialmente suas atividades – extração de madeira e compra/manutenção dos
lotes –; além disso, ele continua residindo perto de grande parte de sua família, que nesse
momento é concebida em sentido mais amplo do que seria sua unidade doméstica, pois é
relacionada à convivência próxima com seus irmãos que estão no município.
Em adição a esses fatores listados, observou-se ainda que a noção de crise de alguma
atividade, como a que Manuel diz ter vivenciado em Rondônia, motivou a sua saída para
Novo Progresso. Do mesmo modo que a ideia de crise, a instituição da Flona do Jamanxim (e
a paralisação/o engessamento resultante dela) se configuraria em um motivo para a venda da
terra ou a mudança para a cidade, pois estaria impedindo os grupos familiares de trabalharem
ou mexerem na terra.
No caso de Sandro, isso seria percebido de uma forma ainda mais acentuada como
elemento que reforça a vontade de retorno para o que considera sua terra natal, que ao invés
de ser o local de nascimento, aqui se traduz no local onde sua família se encontra e onde a
maioria dos seus filhos nasceu e foi criada. Pode-se observar uma relação parecida no uso da
expressão terrinha natal por Bruno ao se referir a Ivinhema (MS), onde não nasceu, mas foi
criado, e da expressão gente da minha terra por Manuel ao falar sobre Catanduvas (PR),
apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul.
Já com relação aos incentivos para o deslocamento espacial, pode-se mencionar a
presença de parentes no local de chegada e as propagandas disseminadas pelo governo federal
para a ocupação da Amazônia nas décadas de 1970 e 1980. Além disso, a narrativa de Sandro
possibilita refletir sobre a importância do que Desconsi (2009) em seu estudo na microrregião
Alto Teles Pires (MT) chamou de “estratégias de chamamento da empresa colonizadora”. Isto
é, colonizadoras do Mato Grosso realizaram uma seleção social dos colonos ao fazerem
propagandas e recrutamento direto, através de indicações de amigos, parentes e conhecidos
em determinadas mesorregiões do Sul.
Em um momento em que se “ouvia muito falar” da colonizadora do Mato Grosso e
com a ida de um patrão do pai que comprou terra da colonizadora SINOP, bem como custeou
a viagem e garantiu o trabalho no local de chegada, Sandro e sua família decidiram sair do
Oeste do Paraná e ir para Sinop, o que exemplifica o fluxo demonstrado por Desconsi
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(2009)157 ocorrido nas décadas de 1970 e 1980 do Sudoeste e Oeste do Paraná para o Mato
Grosso. Apesar da família de Sandro não ter condições de comprar terra da colonizadora, ele
exalta que “ajudou a formar a cidade” da colonizadora, o que faria novamente em Moraes de
Almeida ao trabalhar para o seu fundador, tendo se deslocado com frequência para lugares
considerados mato, ou seja, a serem colonizados158.
As mesorregiões Oeste e Sudoeste do Paraná foram também o local de residência
anterior à ida para o Mato Grosso do Sul – onde Fernando e Enzo conseguiram comprar terra
–, Rondônia (Manuel) e, no caso de Roberto, do Oeste Paranaense diretamente para Novo
Progresso. Este último trajeto, por seu turno, está relacionado à construção da Hidrelétrica de
Itaipu e aos incentivos do governo com relação à ocupação dessa ‘região’ do Pará. Ao lado
disso, a possibilidade de conseguir um sítio e de acumular recursos com o comércio oriundo
da intensa atividade garimpeira da década de 1980 foi central para a decisão do grupo familiar
de Roberto para o estabelecimento em Novo Progresso.
O único relato que destoa um pouco dos fluxos apontados é o de Bruno, que nasceu no
Mato Grosso do Sul, da onde saiu para o Mato Grosso. De qualquer modo, esse deslocamento
se deu ainda na década de 1980 tendo em vista o trabalho na atividade madeireira, que estava
em expansão nesse período tanto no norte mato-grossense quanto em Rondônia, para onde
Manuel se deslocou na mesma época. Ambos também tiveram em comum o fato de que se
mudaram para Novo Progresso na primeira metade da década de 1990, quando o município
também passou a apresentar expansão dessa atividade. Esse período, que chegou ao ápice no
final da mesma década e início dos anos 2000, foi traduzido na expressão febre de emprego,
elencada por Sandro como um dos fatores considerados para a mudança para Novo Progresso
em 1999159.
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Na dissertação de Desconsi (2009) se observa ainda um deslocamento significativo do Noroeste e Norte do
Rio Grande do Sul, bem como do Oeste de Santa Catarina, para o Oeste e Sudoeste do Paraná. Estes trajetos
puderam ser verificados tanto no relato de Manuel, quanto no de outros moradores de Novo Progresso que
chegaram ao mesmo na década de 1980, mas que não possuem terra na área da Flona do Jamanxim e, por esse
motivo, fogem aos objetivos do presente trabalho.
158
Nesse contexto parece haver uma diferença entre a noção de mato para os ‘posseiros’ da Flona e assentados
(e demais moradores de Novo Progresso) ao opor rua e mato/mata, pois os primeiros também consideram mato
os lugares supostamente vazios em termos populacionais, que ainda devem ser desbravados e ocupados.
159
A expressão febre de emprego nesse caso está relacionada com a intensa atividade madeireira, e não ao
garimpo, como foi abordado no primeiro item deste Capítulo. De qualquer modo, o termo febre aqui parece ter
relação com a noção de fofoca de garimpo empregada pelos residentes do assentamento entrevistados se ambos
forem pensados a partir da categoria febre analisada por Guedes (2011). Além disso, esses momentos de febre e
de fofoca do passado se opõem fortemente à ideia de engessamento e paralisação que os posseiros mencionam
ao falarem do período em que se criou a Flona do Jamanxim até hoje. Nas entrevistas com moradores da cidade,
há ainda uma noção de crise articulada a esse período após a mudança nas regras do jogo pelo governo federal.
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No entanto, diferentemente dos dois entrevistados anteriores, Sandro não havia
trabalhado na extração madeireira até então. Já Fernando e Enzo, que chegaram a partir de
2000, buscaram comprar a terra para dar continuidade às atividades desenvolvidas no último
local de moradia: a criação de gado, já iniciada em Mato Grosso, possibilitada pela grande
extensão de terra adquirida pelo primeiro; a produção agrícola de médio porte já realizada no
Mato Grosso do Sul, no caso do segundo.
Portanto, as histórias de vida dos entrevistados que vieram do Sul e Centro-Oeste e
possuem ou possuíram terra na área da Flona do Jamanxim, apesar de terem pontos em
comum – como a narrativa que exalta o sofrimento –, variaram consideravelmente. Há uma
heterogeneidade que impõe uma análise mais aprofundada daqueles definidos genericamente
de ‘posseiros’, especialmente pela desigualdade de condições existente entre os mesmos,
sendo que alguns puderam morar e realizar atividades diversas na cidade ou conseguiram
meios para se adequar às “novas regras do jogo”, enquanto outros não. Ao lado disso, eles
próprios se vêem como donos ou proprietários de suas terras – e um deles conseguiu se tornar
legalmente ‘proprietário’ ao ter sua fazenda titulada pelo Terra Legal –, contrapondo-se a todo
instante à imagem de grileiros (de quem buscam se diferenciar) ao citarem seus documentos
de posse como se fossem garantias de propriedade.
Ademais, o termo produtores rurais também pode ser complexificado ao se observar
que os entrevistados realizaram atividades diversas e alguns continuam buscando outras
alternativas que não o trabalho na terra – a extração madeireira e mineradora, o trabalho
como taxista, os negócios etc. –, especialmente perante à situação criada a partir da instituição
da Flona do Jamanxim sobre suas posses. Mas são em sua maioria classificados como
‘posseiros’ pelas agências estatais (INCRA, Terra Legal, IBAMA e ICMBio) – e até
chamados indistintamente de “invasores” pelo jornal O Liberal (ver Capítulo 3, item 3.4.1) – e
agrupados como produtores rurais pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso,
ou por associações de produtores rurais da Flona.
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****

As histórias de vida apresentadas neste capítulo demonstram uma grande
heterogeneidade em termos de: locais de moradia ou de passagem até se chegar na situação
atual; ocupações – trabalho em fazenda, em garimpos, em serrarias, ser comerciante,
professor(a), fazendeiro/pecuarista, empregada doméstica, taxista etc. –; conhecimentos
acumulados em experiências anteriores; as formas de acesso e permanência na terra, que
variaram conforme o período de chegada e os diversos recursos mobilizados (terra, casa,
estudo, ajuda); e arranjos entre casas.
Quanto às narrativas, são enfatizadas as saídas, os retornos, as entradas, compra e
venda, sofrimentos, perdas, dispersões, separações, humilhações, mas também arranjar
família, visitas, reencontros, conseguir estudo, casa, terra ou um “saldo melhor”, além das
próprias experiências adquiridas acionadas para se explicar como se lida com as circuntâncias
perante as quais se deparam. A situação mais específica em que essas narrativas se deram, isto
é, o momento de discussões sobre as pautas defendidas na interdição da BR-163, deve ser
considerada para compreender determinados pontos relativamente recorrentes nos relatos dos
produtores rurais e dos residentes do assentamento entrevistados. Se em suas falas à
pesquisadora os últimos valorizam o fato de que são guerreiros por ficarem na terra como
forma de conquistarem a regulamentação do PDS Terra Nossa, os primeiros buscam
publicizar uma memória do sofrimento vivenciado na região, quando essa ainda era mato,
para legitimarem seu direito à propriedade de terra e a defesa de redução da Flona do
Jamanxim.
Na narrativa dos produtores essa lembrança do passado é associada ao jogo que
tinham com o governo federal, ou seja, havia determinadas regras para a ocupação e uso das
terras devolutas, cuja posse era garantida pela sua abertura, podendo ser livremente explorada
e negociada. Quando as regras mudam, as reações são diversas, podendo-se ativar diferentes
mecanismos de contraposição às ações estatais impostas como foi abordado no Capítulo 3
(item 3.4.1) ou, em termos de estratégias dos grupos familiares: vender o lote; morar e
trabalhar na cidade até a demarcação da Flona ser concluída; planejar a mudança para outra
cidade (no caso de um entrevistado, a sua cidade natal, onde a família se encontra); ficar na
terra e parar temporariamente a produção agrícola ou a atuação direta na extração madeireira
e mineradora; ou ficar e adaptar-se às medidas recém-criadas por meio da assistência de
ONGs.
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Já na narrativa dos residentes do assentamento, se destacam inúmeras dificuldades
para permanecer no assentamento. Assim como em outras situações enfrentadas em suas
andanças no passado, inclusive de expulsão por fazendeiros ou de não conseguirem trabalhar
a terra, avaliaram ou avaliam constantemente entre sair e ficar do assentamento ou quais
membros da família devem ficar na rua. Além da organização de protestos para lutarem pela
regularização do PDS (descritos no item 3.4.2 do Capítulo 3), se recorre a variadas formas de
ajuda entre parentes, vizinhos, “irmãos da Igreja” e amigos para ficarem na terra apesar
desses obstáculos.
No capítulo a seguir são exploradas as relações, muitas vezes conflituosas, entre cada
um desses agentes e as suas entidades de representação, as quais atuaram de diferentes formas
nos embates que visaram a garantia da permanência e do trabalho na terra, seja em posses na
área da Flona, seja em lotes no assentamento. Ênfase é dada à relação dos produtores com o
presidente do SINPRUNP, visto como um dos líderes da interdição da BR-163 (ver Capítulo
2) e, de forma mais aprofundada, dos “assentados” com as associações do PDS Terra Nossa e
com os sindicalistas Ivone (STTR/NP) e João (SIGANP), os quais são reconhecidos como
importantes na defesa das demandas dos assentados.
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5 ENTIDADES REPRESENTATIVAS E CONFLITOS
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5.1 AMEAÇAS E RESISTÊNCIAS: OS ASSENTADOS E OS CURINGAS
Para entender os vínculos ou desavenças dos residentes do PDS com os presidentes de
associação e dos sindicatos STTR e SIGANP, se examina primeiramente suas oposições e
ligações com os fazendeiros, madeireiros e a mineradora do entorno do assentamento. Isto,
por sua vez, possibilita dimensionar os “impasses” levantados na interdição da BR-163 (ver
Capítulo 2) e as ameaças dos ‘posseiros’ aos assentados (mencionadas no item 4.1 do
Capítulo 4). Como se mostrou no último capítulo, ao longo das andanças e através de redes
sociais os residentes do assentamento adquiriram conhecimentos e experiências que acionam
para entrar no assentamento, ao avaliar entre ficar ou sair e para negociar com membros da
rede de parentesco a sua circulação entre a rua e o lote. Mas além disso, os aprendizados
acumulados e as relações construídas em torno da ajuda são mobilizados em meio às relações
muitas vezes tensas com os fazendeiros, madeireiros e a mineradora que atuam na área do
assentamento. Essas relações, quando se manifestam como atritos para os entrevistados, são
percebidas enquanto ameaças (em sentido amplo) à sua condição atual, bem como à
possibilidade futura de se tornarem ‘assentados’ oficialmente, como se buscará expôr a seguir.
Apontado como fazendeiro e às vezes posseiro160, Daniel é assinalado como aquele
que mais causou conflito com os residentes do assentamento desde a criação do PDS Terra
Nossa, uma vez que parte da terra que reivindica como sendo sua posse atravessa o
assentamento, na área da comunidade, e costumava ameaçar diretamente os assentados,
especialmente os presidentes das associações que o enfrentaram no passado.
Segundo a maioria dos entrevistados, Daniel teria proibido os assentados de criar
gado, de mecanizar a terra com trator e de construir casas de alvenaria, além de ter ameaçado
derrubar a escola na comunidade em 2008. Naquele ano, ele conduziu um trator para a escola
e tentou avançar, mas foi impedido pelos assentados, como apontou Jair “as mães e crianças
ficaram na frente e falaram pra ele derrubar que aí é que elas derrubavam ele do trator”. Para
ilustrar o que foi dito, pode-se citar alguns relatos:
Até hoje ainda tem o Daniel, e o irmão dele que se chama Gilberto. Não deixa fazer
casa de alvenaria na área dele [...] Falei pro Daniel, já era, você pode se conformar
Seu Daniel, se conforme e se contente de o senhor ter 5mil alqueire e nós com 8
alqueirinho cada um, cada família, pra sobreviver e o senhor não quer deixar o trator
de esteira entrar pra nós mecanizar o lotinho da pessoa, espia a dor na consciência! E
outra coisa, se nós somos um chinelo quebrando a correia dos seus pés, mas mais
160

Os informantes geralmente chamam os ‘posseiros’ de fazendeiros, fazendo menção ao primeiro termo
principalmente quando a pesquisadora lhes fazia perguntas com a palavra ‘posseiro’, ou quando enfatizavam que
os fazendeiros não possuem título.
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um desse pro senhor ver, pra ir sabendo, se a federal perceber, se o senhor chegar e
matar um de nós, a federal toma toda sua área e ai do senhor se eles botar a mão no
senhor, aí do senhor. Ele ficou quieto, não falou nada não. (Pedro, entrevista
concedida em 28 de outubro de 2013).
O fazendeiro Daniel diz que não podemos criar gado, mas podemos fazer roça. Só
não pode botar trator pra mecanizar. Ele fala que se mexer ele ameaça com arma.
Ele mexe com madeira, talvez da reserva. É dia e noite passando caminhão de tora
(Vera, entrevista concedida em 29 de outubro de 2013).
Gado do fazendeiro Daniel, que fica aqui do lado, entra aqui. Não dá pra plantar
assim, o gado come (Ricardo, entrevista concedida em 29 de outubro de 2013).
Daniel já bateu na Dona Carmen. Empurrou ela. Foi há uns quatro anos. Ele fica
ameaçando de longe agora, até porque recebeu uma pressão da Polícia Federal [...]
Daniel é posseiro, vive infernizando nossa vida com essa liminar, não deixa a gente
trabalhar. Mas ele é posseiro, só tem a terra e o gado, é que nem nós que não tem
documento de terra. Só não é igual a nós porque ele tem dinheiro. Não temos como
tirar um PRONAF (Bárbara, entrevista concedida em 29 de outubro de 2013).

Uma reclamação constante é a de que Daniel estaria extraindo a madeira da reserva
que deveria ser destinada ao uso dos assentados e os proibiria de entrar na mesma. Além do
mais, tentaria impedir os assentados de vender a própria madeira extraída de seus lotes, como
contou Bárbara: “um dia os madeireiros foram tirar madeira do nosso lote e Daniel chegou
ameaçando com arma e com irmão. Ele já tentou cercar nós, com a gente dentro, já tentou
tirar a gente na marra. Ele não cercou porque nós não deixou”. Somente um residente do PDS,
Danilo, que já trabalhou na fazenda de Daniel, contradisse essas afirmações de que ele
proibiria violentamente várias atividades por parte dos assentados que se localizam na área
que diz ser sua posse:
Daniel tá esperando sair o documento dele. Daniel ameaçou mesmo derrubar a
escola, mas isso aconteceu no início. Agora nos últimos anos não. Não vejo Daniel
como violento não. O embargo tá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, sobre a
área do Daniel, mas vale pro assentamento todo. A área de Daniel é dividida pros
irmãos, essa área que diz que bate com assentamento. Acho que Daniel é vereador
em Mato Grosso. Não existe isso de fazendeiro não deixar usar trator. Só o falecido
Otávio tentava empatar as pessoas. O fazendeiro Otávio incomodava com palavras,
mas nunca fez nada. Ninguém levava a sério. (Danilo, entrevista concedida em 29 de
outubro de 2013).

O “falecido Otávio”, também chamado pelo apelido Terrameu161, citado por Danilo
também era um ‘posseiro’ – com menores extensões de terra do que Daniel – que costumava
ameaçar diretamente os assentados até ser assassinado. Em 2011, Otávio chegou a ser preso
pela Polícia Federal, na época em que os residentes do assentamento trancaram o veículo do
INCRA dentro do assentamento (ver Capítulo 3, item 3.4.2). A causa da prisão é assinalada
161

Conforme Pedro, Terrameu é um dos apelidos, pois ele seria chamado também de Caverna, porque “morava
embaixo de uma grota, coberta de ramo”.
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pelos assentados de duas formas. Para uns, como o assentado Ricardo, “a Polícia Federal
prendeu ele e levaram ele algemado pra Santarém porque ele disse na cara deles que ia
colocar veneno na nossa água. Ele saiu da prisão por causa de dinheiro. Dinheiro é a mola do
mundo”. Para outros assentados, como Jair, “Otávio disse que matava até policia federal pra
não perder terra, aí prenderam ele”.
Atualmente, a esposa de Otávio ainda está disputando judicialmente, assim como
Daniel, para que haja a desafetação de áreas do assentamento que alegam ser suas posses.
Otávio também não aceitou ceder parte de suas terras para o INCRA e, antes de ter entrado
com processo judicial, ia de casa em casa ameaçando parte dos assentados. Essas duas posses,
de Otávio e Daniel, são as únicas que estão contestando judicialmente o INCRA:
O que tá na justiça é onde o fazendeiro morreu e do Daniel. Fazendeiro Otávio
morreu, mas a esposa dele tá na justiça brigando ainda. Otávio tem dinheiro e tava
brigando na justiça. A esposa de Otávio veio chorando e disse que conseguiram do
sangue do Paraná, da herança do pai de Otávio do Paraná pra fazer crescer aqui.
Otávio morreu no direito dele, não tiro o direito dele não. Otávio conversava as
[bobagens] dele de vez em quando. Passava de casa em casa, intimidava pra ver se
largavam a terra e deixavam pra ele. Ninguém pode nem dizer do que ele morreu
[...] Se tem algum errado nessa história é o INCRA. (Ricardo, assentado, entrevista
concedida em 29 de outubro de 2013).

Apesar de atestar que ninguém de fato sabe por que ele foi assassinado, o mesmo
assentado havia afirmado em outro momento que “o fazendeiro Otávio foi assassinado porque
denunciou no IBAMA a saída da madeira, porque o IBAMA trancou ele, mas não reclamou
da retirada de madeira por fazendeiros como o Daniel”. Outros assentados especulam sobre o
que poderia ter levado ao seu assassinato:
Um cara, posseiro, comprou uma parte de terra aqui. O INCRA tirou a terra dele. E
mataram ele, o Otávio. Ele tinha encrenca com madeireiro, com assentado, com
tudo. Hoje a mulher dele ainda luta. Aí Daniel deu uma acalmada. Foi comprovado
depois que Otávio não girava bem da cabeça. (Bárbara, entrevista concedida em 29
de outubro de 2013).

O assentado Pedro, que conhecia bem Otávio Terrameu, em uma conversa com a
presença de Rose (filha de sua vizinha Maria), explicou ainda por que esse fazendeiro
mantinha relações mais amistosas com alguns assentados e com outros assumia um tom
ameaçador:
Pedro: [...] O seu Otávio é outra área, é uma área pequena, ele falou que ia botar
veneno, ia matar, trago jagunço e mato vocês tudo. É o Otávio Terrameu. Por isso,
que os de RB [da área] de seu Otávio foram embora tudo. Porque ele falava de
matar, botar veneno na água, aí as famílias falaram “vamo embora menino, eu vim
aqui porque o INCRA deu terra pra nós, mas esse homi aí...”. O INCRA prometeu
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dar terra em outro canto e ele não quis, o seu Otávio, o que morreu. Ninguém sabe
quem foi [que o matou]. E gente daqui decente é que não foi. Foi não.
Pesquisadora: falaram que Otávio denunciou ao IBAMA que tavam tirando
madeira... foi por isso que mataram ele?
Pedro: será? Acho que não é por causa disso não. Porque pra falar que tinha
madeireiro tirando, tinha há muito tempo, desde que nós entremo aqui pra dentro.
Pesquisadora: mas quem denuncia pro IBAMA não sofre ameaça?
Pedro: O IBAMA não importa não... Mas ele não tinha documento, não se
conformava! Porque quando o INCRA loteia tudo... Eu não era contra, sabe porque?
Porque ele era o único que vinha aqui em casa pra cortar cabelo comigo. Eu
consolava ele. Ele só tirava só madeira. O IBAMA contou lá quantas árvores ele
tirou, parece que foi bem umas 1.000 e poucas árvores. É... Ele não tinha coragem
de fazer um barraco, de fazer um pasto bom pra apanhar gado né. Nenhum cuidado
de fazer... ele sabia tirar madeira. Aí depois outros que ganhou a terra pegou e tirou
suas madeirinha pra fazer suas casas, uma coisa e outra, ele implicava.
Pesquisadora: ele vinha na sua casa e era contra o assentamento ao mesmo tempo?
Pedro: era amigo meu. Mas ele não importava mais não, porque tava viu... tá com
sete anos que ele fala que vai matar. Era só de boca pra fora.
Rose: ele tinha raiva só da área dele e aqui [a comunidade] não é área dele...
Pedro: por isso que a turma ajudava... por isso que gente aqui de dentro não foi,
porque tava acostumado com ele né. Foi gente de fora, porque ele disse que tinha
dinheiro no bolso dele e... esse homi foi dar dois tiro e cortaram guela. Degolaram o
homi. Mas só que ninguém sabe nem quem ou porque. O tiro foi de longe. Foi de
manhã cedo. Foi lá na rua, de manhã. (Entrevista concedida em 28 de outubro de
2013).

Já o fazendeiro Abraão, segundo muitos entrevistados, além de ter ameaçado alguns
assentados, teria outros métodos para expulsá-los, como pagar as pessoas para saírem, como
já foi mencionado no Capítulo 4 (item 4.1.1), ou comprar lotes por meio de uma das
presidentes de associação, com quem se amigou:
Abraão ainda conseguiu tomar 20 ou 30 lotes já medido, já marcado pelo INCRA, se
amigou com mulher... ela é presidente da comunidade. Presidente de uma coisa lá.
Amigou com homi só pra dar os 30 lotes pro homi. Passou a mão. [...]. Aí ele
passou a mão, então tem uma turma pra tomar essa terra do INCRA, ameaçou tirar,
os camaradas ficou com medo e tirou, ele passou uma graninha pros caras. Essa área
quem é o presidente é o Seu Lucas, essa área que o Abraão tomou. Esse lado daqui é
o Seu Heraldo. Nós calcula, porque ela [uma presidente de associação] ficou
amigada com esse homi, Abraão [...]. A maior parte das madeira da reserva ele
tirou, e ele tava acampado na casa dela e ela dando apoio. Eu fico morrendo de
raiva. E daí porque tem muitos que tem medo de falar e tem medo de morrer (Pedro,
entrevista concedida em 28 de outubro de 2013, grifos nossos).
O Abraão tirou o que pôde tirar com ela [uma presidente de associação]. Abraão,
pela lei, nem era pra entrar aqui. Ele é posseiro que fica arrumando encrenca com os
colonos. Pra que que ele quer terra aqui dentro se ele tem terra grande lá na BR? Por
que vai brigar por 100 alqueires de terra cortada pelo INCRA? (Maria, entrevista
concedida em 31 de outubro de 2013, grifo nosso).

Abraão, Daniel e Otávio foram todos citados pelos assentados como fazendeiros que
extraíram e/ou venderam madeira ilegalmente da área destinada para o PDS Terra Nossa.
Cabe ressalvar que alguns residentes do assentamento vendem parte da madeira de seus lotes
para receber uma renda extra e para conseguir abrir o mato para a roça, como uma residente
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que disse conhecer madeireiros de serrarias do Quilômetro 1.000, os quais “entram, fazem
pesquisa e se agradar a madeira eles compram”. Porém, isto não é mal visto pela maioria, uma
vez que é percebido como algo que se restringe ao lote particular de cada um e seria uma ação
necessária para que muitos continuem no assentamento. No entanto, é uma reclamação
comum que esses três fazendeiros venderam – Abraão e Daniel continuam vendendo –
grandes quantidades de madeira, especialmente da área da reserva coletiva do assentamento.
Praticamente todos os entrevistados afirmaram ouvir quase diariamente a retirada de
madeiras do assentamento através de caminhões – o que foi observado durante o trabalho de
campo – e asseveram que os ‘posseiros’ têm acordo com os madeireiros. Vera, uma das
assentadas que reclamou da saída de centenas de toras nas proximidades de sua casa, disse
que as madeireiras impossibilitam a entrada de assentados na reserva, o que foi confirmado
por outros assentados, como Silva. De acordo com ele, cada madeireira pagaria R$3.000,00
mensalmente à polícia para que os avisem antes do IBAMA chegar para fiscalizar.
Além da extração madeireira, foi bastante comentada nas conversas informais e nas
entrevistas a presença de uma mineradora canadense, ou firma, no assentamento. Segundo os
relatos obtidos, esta mineradora teria pesquisado minérios na reserva do assentamento e
realizou um acordo com Daniel. Bárbara já trabalhou para esta empresa e explicou que a
mineradora não havia ainda realizado extração mineral, mas apenas pesquisa:
A mineradora tem cano que perfura tudo, é tipo sonda, motorizado. Quebram o
material, ensaca tudo e bota numa caixa. Daniel quer que a gente saia daqui porque
já negociou com a mineradora. Eu lavava roupa pro pessoal da sondagem e vi que as
amostras vão pra fora do país. Vai pra Joana D’arc, Canadá. Fiquei seis meses
trabalhando na mineradora, há 2 anos atrás. Eu vi biólogos lá pesquisando. Trabalhei
lavando roupa e lavando os alojamentos. Eu sei que fazendeiros tão juntos com
mineradora porque os canadenses tavam negociando terra com Daniel. Só pagariam
ao Daniel se tirassem os assentados daqui. Eu vi e ouvi eles conversando. Depois, o
Daniel me encontrou em Guarantã [do Norte, município de Mato Grosso] e me
intimidou pra sair do assentamento. (Bárbara, entrevista concedida em 29 de outubro
de 2013).

Por causa dessa possível aliança entre Daniel e a mineradora, além da visita de
pesquisadores desta empresa que tentaram recolher as assinaturas dos assentados, muitos
temem que a firma esteja tentando expulsá-los do PDS Terra Nossa:
A mineradora tem apoio do governo federal. Poder eles tinham de tirar a gente. Mas
como os sindicatos correram atrás não conseguiram. Tem gente de todo país nessa
mineradora multinacional. A mineradora é aliada com posseiros, com o Daniel. O
governo federal aceita a mineradora porque recebe porcentagem dela. Agora
interditaram ela [a mineradora], mas não para não. IBAMA ficava lá dentro com
mineradora e não ligava (Jair, entrevista concedida em 29 de outubro de 2013).
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Se acharem minério, a firma pode tirar a gente daqui e indenizar (Carolina,
entrevista concedida em 28 de outubro de 2013, grifos nossos).

Outra opinião corrente é a de que a firma pode dar uma porcentagem de seu lucro para
o assentamento, ou ainda outras vantagens, como energia e abertura e melhorias de estradas,
em troca da extração de minérios da reserva tendo em vista a obtenção da licença ambiental.
Na realidade, a mineradora, juntamente com alguns fazendeiros e madeireiros, já vem
realizando a abertura de estradas do assentamento para realizarem suas atividades, o que de
certa forma acabou contribuindo para a locomoção dos residentes do PDS Terra Nossa, como
indicou uma entrevistada apontando a estrada que dá acesso à escola: “essa estrada foi feita
pelos curingas: a firma, os fazendeiros e madeireiros”.
Essa fala, por sua vez, é elucidadora de um significado corrente em muitas conversas
informais no assentamento, nas quais se reclama que o INCRA nunca concluiu a abertura das
estradas – conforme deveria ter feito, segundo indica a placa na entrada do assentamento (ver
Fotografia 1.2, Capítulo 1) – trabalho que ficou a cargo dos curingas162, ou seja, da iniciativa
de fazendeiros, madeireiros e a firma mineradora. Esses não levaram em conta os benefícios
aos assentados, abrindo somente alguns caminhos para suas sedes ou para áreas de extração
florestal. Portanto, alguns lotes ainda se encontram praticamente inacessíveis, uma vez que o
INCRA não concluiu as obras e os assentados não possuem recursos suficientes para realizálas. De todo modo, por terem aberto algumas estradas que facilitam a locomoção
especialmente para a comunidade e desta para a BR-163, são considerados curingas, ou seja,
aqueles que assumiram (parcialmente) a abertura e manutenção de estradas no lugar do
INCRA, o que é visto como sorte:
[...] a estrada já chegou lá [no assentamento] através do madeireiro mesmo. Tem
hora que o diabo do madeireiro é ruim, mas ali pelo menos uma coisa foi boa. A
gente tem hora que joga pedra, mas na mesma hora a coisa boa que o madeireiro
trouxe. Porque o INCRA nunca fez a estrada lá [...] O madeireiro tirou uma
madeirinha lá atravessando lá até pra comprar do fazendeiro lá do fundo [...] a gente
tinha que passar por dentro. E pra passar por dentro ele tinha que fazer estrada. Aí
hoje tem acesso a estrada por causa disso. Pro madeireiro interessava a estrada.
Sorte. Que se fosse depender do INCRA... (Presidente de associação, entrevista
concedida em 22 de outubro de 2013; grifo nosso).

162

No dicionário Larousse, o termo curinga é definido como “Carta do baralho que pode substituir e assumir o
valor de qualquer outra”. Já no dicionário Aurélio, o termo é definido de variadas formas, dentre as quais se pode
destacar duas pelo sentido semelhante ao expresso pelo Larousse: “no jogo do pôquer, carta que muda de valor,
segundo a combinação que o jogador tem na mão” e “pessoa polivalente”. Nos termos da entrevistada, curinga
pode ser interpretado como aquele que substitui o INCRA em algumas situações, assumindo seu “valor” ou
atribuições nestes casos específicos (abertura e manutenção de estradas).
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Alternativamente àqueles que teriam interesse em tirar os assentados da área, outros
fazendeiros que reivindicam terras incorporadas à área do PDS Terra Nossa foram
mencionados por não quererem entrar em conflito com assentados e/ou com INCRA. Beto, o
próprio primo do Otávio, cuja posse se situa em frente à de Daniel, não teria ameaçado
nenhum assentado localizado na área que reivindica como sua posse, como Jane e Ricardo.
Jane chegou a afirmar que Beto “nunca veio incomodar, tá fazendo cerca pro gado não passar
por aqui”. Os residentes do PDS citam ainda como exemplo de humildade o ‘posseiro’
Tomás, uma vez que ele aceitou o acordo do INCRA, como explicou Carolina: “o fazendeiro
Seu Tomás diz que assentados não tem nada a ver com o problema, que o problema é o
INCRA; esse fazendeiro disse que doou uma parte da terra dele pro assentamento”, porém o
INCRA não teria regularizado a outra parte da sua posse (fora do PDS).
Apesar de concordarem em geral de que o problema teria sido criado pelo INCRA, por
tê-los colocado “na mão dos fazendeiros” sem ter resolvido a situação dos ‘posseiros’ antes da
criação do PDS Terra Nossa – seja por meio da desapropriação com indenização163, seja pela
regularização de parcelas de terra que não coincidissem com a área do assentamento –, alguns
assentados apontavam que nem todos os ‘posseiros’ teriam, na realidade, o direito de
reivindicar a desafetação de partes do assentamento. Ricardo, por exemplo, defendeu que os
“fazendeiros que diz que tão na justiça, grilaram, como pode existir isso se não tem
documento, não tem título? Poderiam fazer o georreferenciamento”. Bárbara, por seu turno,
enfatizou diversas vezes que são ‘posseiros’ e, portanto, não possuem documento de título e
nem sempre comprovaram que ocupavam a terra antes da criação do assentamento. Outros
ressaltavam que os fazendeiros não eram exatamente “donos da fazenda” pelo mesmo motivo.
Por outro lado, outros residentes do assentamento dizem que não “tiram o direito” dos
fazendeiros que comprovarem sua ocupação e que devem sim ter sua posse efetivada, desde
que não prejudique aqueles que já residem no PDS Terra Nossa. Neste sentido, opinam que a
área onde foi construída a escola não deveria ser desafetada, mas que os lotes poderiam ser
redistribuídos após a desafetação para os assentados que estiverem alocados em áreas de
disputa com ‘posseiros’.
163

Em algumas conversas, os assentados citaram o exemplo de assentamentos em outros estados (principalmente
Mato Grosso) que foram criados pela desapropriação dos ‘posseiros’ que ocupavam anteriormente a área. A
vizinha de Ricardo e Jane, Cíntia, que já morou em diversas cidades do Mato Grosso, lembrou que “no
assentamento que eu morava o INCRA tirou tudo do fazendeiro, que tem mais de 20 fazendas no Mato Grosso e
Pará. [Ele] coloca em nome de laranja, de funcionários em quem ele confia e paga pros laranjas cuidarem [da
terra]. Ele tem umas 10 fazendas em Riozinho [das Arraias, povoado em Novo Progresso]”. Também era comum
compararem com casos de desapropriação para fins de criação de Terras Indígenas. Danilo, por exemplo, citou o
caso de Mato Grosso: “Em Mato Grosso desapropriaram tudo, deram pros indígenas”.
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De todo modo, em sua maioria, os assentados parecem reconhecer, como Jane, que
“as pessoas não tem como trabalhar, porque não tem título por causa dessas coisas dos
fazendeiros”. Ademais, lembram que aqueles que hoje vivem no assentamento tiveram que
resistir para não serem expulsos do local por alguns ‘posseiros’, como afirmou Jair: “nós
temos dado uma de índio, de brabo, por isso não fomos despejados”. Também é comum
recordarem, mesmo aqueles que, como Silva, chegaram posteriormente à chegada das
primeiras levas de assentados em 2007, o fato de que “quando colonos entraram aqui, os
‘donos’ [gesticulou como se não fossem donos de fato] das terras humilharam muito o povo”,
chegando a cobrar dos colonos164 o pagamento de diária para plantar mandioca, ou
ameaçando-os a saírem.
Por fim, os relatos indicam que há um certo saber em torno do “fazer ameaça”, que
inclusive pode ter sido adquirido com experiências anteriores, pois enquanto Otávio (vindo do
Paraná) extrapolou os limites e foi preso e depois assassinado – tendo ameaçado abertamente
assentados para policiais federais e criando inimizades não só com assentados –, Daniel, que
possui largas extensões de terra em Mato Grosso, provavelmente adquiriu um conhecimento
sobre como expulsar sem sofrer consequencias. Contudo, os residentes do assentamento
também aprenderam, especialmente aqueles que passaram por outras humilhações anteriores
como Pedro (ver Capítulo 4, item 4.1.1 e 4.1.2), como resistir às ameaças (“dar uma de
índio”), usando até mesmo o recurso à polícia federal, quando estava no assentamento, ou a
memória de Otávio para pressionar o fazendeiro a não matar ou agredir nenhum assentado.
Assim, os que ficaram e resistiram, empregaram diferentes mecanismos para se
proteger quando se sentiam ameaçados, chegando ao ponto das mulheres e crianças terem
resistido à destruição da escola, advertindo que “derrubariam” Daniel do trator se ele
avançasse sobre o edifício em 2008. Essas diferentes ações de resistência organizadas por
redes sociais – constituídas ao longo do tempo com parentes, vizinhos e amigos pelos meios
observados no Capítulo 4 (item 4.1.3) –, por seu turno, teriam “acalmado” Daniel, que passou
o conflito para o âmbito judicial.

164

Apesar de não ter sido possível investigar o significado conferido ao termo nativo colonos, este foi
empregado por uma parte dos entrevistados, ainda que não tenha sido observada uma identificação comum aos
residentes do assentamento por esse termo. Em determinados momentos, especialmente ao se diferenciarem dos
fazendeiros, podem se chamar de assentados ou “nós do assentamento”. Quem utiliza mais o termo ‘assentado’,
por sua vez, são os presidentes de associação e de sindicatos, além do próprio INCRA. Para uma leitura sobre o
significado de colono, em termos do campesinato existente na região Sul, ver Desconsi (2009), em especial o
Capítulo 3.
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Quanto à disputa judicial, há uma ideia compartilhada de que a falta de condições dos
residentes do asssentamento implica na impossibilidade de pagarem um advogado. Assim, a
justiça acabaria favorecendo, em sua opinião, os interesses dos fazendeiros:
Presidente de associação: queria que a justiça fosse justa. Por que a justiça dá
reintegração de posse prum cidadão desse? Eu acho que eles tinha que vim no
campo, ver de perto. Né? Pra poder... Aí eles falaram que tá advogado lá, não ouviu
nós, os assentado. O próprio advogado do fazendeiro que é o filho, que é o advogado
dele mesmo. É, advogado do Daniel é o próprio filho dele. Aí o juiz acata só a
parte...
Presidente do SINTTRAF: Não ouve a parte mais interessada, que é o colono que
tá lá dentro.
Presidente de associação: aí sendo que o cara tá com a propriedade dele lá, o
INCRA respeitou, nós não mexeu, tamo respeitando. Aí dá canetada e arranca todo
mundo [risos] (Entrevista concedida em 22 de outubro de 2013).

Portanto, a posição privilegiada dos fazendeiros não é percebida como decorrente
apenas do dinheiro, mas de condições em seu sentido mais amplo, como a de saber acessar
instâncias estatais, não sofrer consequencias por vender madeira do assentamento apesar de
denúncias – em contraposição a uma residente do assentamento que recebeu uma multa do
IBAMA por um desmatamento feito por fazendeiros em seu lote –, e de ser ouvido e
reconhecido pela justiça, que não ouve a outra parte interessada, o colono/assentado.

5.2 GENTE QUE MANDA: AS ASSOCIAÇÕES DO PDS E SINDICATOS
No item anterior, foram examinadas as tensões, mas também os interesses mútuos (e
até a amizade) com os chamados curingas, com quem as associações mantêm
posicionamentos e relações diversos. A partir disso, cabe averiguar como a atuação dos
presidentes das seis associações do assentamento é percebida pelos residentes do PDS Terra
Nossa, no que se refere tanto à mobilização para ações como a interdição da BR-163 (cujas
avaliações foram abordadas no Capítulo 2) quanto às suas relações e atividades mais
“cotidianas”165.
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Como foi mencionado no Capítulo 1, cada associação diz representar 40 famílias de assentados – coincidindo
aproximadamente com o que chamam de linhas do assentamento, além da comunidade – os quais pagam
mensalmente o valor de R$10,00 para sua associação e votam a cada quatro anos em seu presidente. Todos os
presidentes chegaram no início e nem todos vivem no assentamento, ao menos não o tempo todo, como foi
abordado no primeiro item do Capítulo 4 – três presidentes passam grande parte do mês em suas casas na rua, as
quais se situam próximas umas das outras no bairro Bela Vista.
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Todos os entrevistados, exceto os próprios presidentes e aqueles que possuem alguma
função nas associações, criticaram a quantidade de presidentes de associação do assentamento
e o fato de que discordam entre si:
São seis associações. Pra que? Esses presidentes acham ruim quando a gente fala pra
reunir os seis em um. Esse mesmo, o Nilson, acha ruim quando a gente fala. Sairia
mais barato se tivesse só um presidente. Mas as ideias são diferentes, aí ficam seis
associações. O que complica é a desunião. Se tivesse só um presidente ia pra frente.
Panela que não mexe, sai grosso ou insosso, né. (Carolina, entrevista concedida em
28 de outubro de 2013).
Qual é o mistério entre os presidentes? Por que falam mal um do outro? [...] É muita
associações. Presidentes vivem em cima de cadastro do INCRA inicial de mais
famílias, acho que 240 famílias. Como que viaja seis presidentes pra Santarém pra
resolver alguma coisa? O objetivo é um só: legalização disso aqui [...] Tudo que é
benefício vai pra eles. Quando tem cesta básica, os presidentes dizem que
representam 40 famílias cada, recebem 40 cestas básicas. Dão 10 cestas e ficam com
o resto. Presidentes só sabem andar em Santarém e Itaituba [...]. Pago pro Toninho
R$10,00 todo mês pra associação. Mas nada tá acontecendo. (Ricardo, entrevista
concedida em 29 de outubro de 2013)

As críticas se direcionam principalmente a um presidente de associação que dizem
buscar benefício somente para si mesmo, pois “é o único que não tinha nada, mas hoje tá com
farmácia no km 1000, caminhonete, casa no [Quilômetro] 1.000; antes ele morava num
barraco de lona”. Ademais, esse mesmo presidente, que é responsável por uma parte da
comunidade, assim como outra associação são acusados constantemente de terem se
envolvido em acordos com fazendeiros e de terem se posicionado de forma contrária à
interdição da BR-163:
[O presidente da associação de parte da comunidade] é o mais errado daqui. Falou
que nós era posseiro e não assentado, que por isso que não tinha que abrir estrada.
Ele tem acordo com fazendeiro. Por culpa dele é que a estrada do nosso sítio não
saiu. O nosso presidente é Nilson, é batalhador. Quando Nilson arruma benefícios
ele vai por trás e tira benefício da gente. Ele é estudado e é mais inteligente que a
gente, mas só engana. Ele recebe dinheiro de Daniel e é afilhado do pastor da Igreja
Assembleia de Deus que construíram do lado da escola. Ele chegou no início e tava
do nosso lado, depois foi recebendo propina. A gente fala dele e diz isso pra ele. Ele
se esconde atrás da Igreja. Ele evita falar comigo, porque sabe que eu falo. Ele
manipula todos da associação dele. Tem quatro associações unidas aqui. Tem dois
rebeldes [...]. Paula é do nosso lado, é bem vista, inteligente. (Bárbara, entrevista
concedida em 29 de outubro de 2013, grifo nosso).

A presidente Paula é vista por alguns como uma espécie de representante do
assentamento por defendê-lo publicamente (inclusive durante a interdição da BR-163 e na
audiência púbica de 2013), além de ser apoiada pelo atual prefeito. Porém, esta presidente é
frequentemente criticada pelo seu relacionamento com o fazendeiro Abraão, com quem
estaria amigada, além de vender madeira dos lotes da área de sua associação para ele (ver
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item 5.1). Somado a isso, essa presidente venderia lotes por um preço considerado alto e “sem
garantia”, ou seja, sem documento.
Outro presidente, por sua vez, é visto como aquele que ajuda pessoalmente com
gasolina e na distribuição de lotes, mas que “não corre atrás” (ver Capítulo 4, item 4.1.1). Este
último, juntamente com Ivone (STTR/NP) e Agamenon (SINPRUNP), teria sido o
responsável conforme alguns relatos por alertar os assentados quando funcionários da
mineradora recolheram assinaturas no assentamento e, com isso, teria contribuído para
impedir a expulsão daqueles do PDS Terra Nossa.
Em se tratando dos presidentes de sindicato que possuem relações mais próximas com
assentados, a Ivone e o João Garimpeiro (SIGANP) são os mais mencionados nas conversas e
nas entrevistas. Segundo Danilo, “a Ivone é a nossa representante que fala da gente pra mídia,
tiro o chapéu pra ela; Ivone veio há dois sábados atrás almoçar com a gente”. A constante
presença de Ivone no assentamento foi confirmada por outro entrevistado: “ela vem aqui;
muita gente fala mal de Ivone, mas não tenho o que falar dela, a gente depende do sindicato
hoje”. Além disso, Ivone mantém contato constante com a presidente de associação Paula,
como ela mesma indica em sua fala na audiência pública realizada no dia 18 de outubro de
2013 para discutir a redução da Flona do Jamanxim, na qual houve a participação de muitos
assentados levados por Paula:
Tá nossa companheira Paula aí, que esperou, ela me ligou hoje umas quantas vezes
perguntando “Ivone, vai vir alguém do INCRA?”. Eu disse “Paula, até agora não
tem nada confirmado”. Ela disse “tá brincando?”. Eu disse que não, “quem tá
brincando com nossa cara é o governo federal”. Quero que deixe registrado
fortemente o repúdio dos assentados do Terra Nossa que vieram em peso e tão aqui
sentado, esperando uma resposta do INCRA (Ivone; Audiência Pública 18/10/2013).

Porém, esse reconhecimento de que Ivone os representa não significa uma adesão
completa por parte dos residentes do assentamento. Pedro, por exemplo, demonstrou estar
desconfiado de uma aliança entre o STTR de Novo Progresso e os fazendeiros quando contou
que ao resistir com um vizinho às ameaças do fazendeiro de sua área, Daniel,
Nós fomos no sindicato [dos trabalhadores rurais] aqui [de Altamira], porque nós
ficou com medo do sindicato daqui [Novo Progresso] apoiar né. Aí nós foi pro
sindicato de Altamira, de Castelo, porque pertence pra Altamira [...] é porque eu não
quis de Novo Progresso porque fiquei com medo deles apoiar fazendeiro. Num sei,
fiquei cismado. (Pedro, entrevista concedida em 28 de outubro de 2013).

João Garimpeiro, por sua vez, é descrito por uma residente do PDS como alguém que
“anda por aqui, ajuda o povo; ele promete, demora, mas cumpre”. Já o presidente de
associação que já foi garimpeiro citou João como um amigo que conhece desde antes da
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criação do assentamento e dele se tornar presidente do Sindicato dos Garimpeiros: “é amigo
da gente, sempre apoiou a gente pra gente se regularizar, desde que teve o embargo; conheço
ele há uns 10 anos”.
Em suma, mesmo ressaltando qualidades de determinados presidentes e discordando
por vezes de quem é confiável ou não, os entrevistados indicaram que não estão satisfeitos
com as associações do assentamento, pois pagam a mensalidade, mas não vêem os resultados
no que tange às suas demandas de regularização e melhorias do assentamento, bem como à
distribuição de recursos (como a cesta básica) pela qual são os responsáveis: é uma “panela
que não mexe”, “nada tá acontecendo” ou “não corre atrás”, podendo chegar a “se esconder”
por “fazerem muita coisa errada” e “manipular os associados”. Por um lado, a falta de
resultados pode ser ligada à quantidade de associações e divergências internas, o que foi
sintetizado por Ricardo ao enumerar com sua esposa e dois vizinhos os projetos que poderiam
ser implementados no PDS Terra Nossa, mas que não estão andando: “onde tem muita gente
que manda, nada anda”. Por outro lado, se vincula a isso problemas morais de determinados
presidentes, como o recebimento de propina, o apoio aos fazendeiros, a apropriação dos
recursos de seus associados, entre outros, que se resumem na percepção de que estariam
buscando benefícios próprios em detrimento da luta dos residentes do assentamento pela
regularização do PDS.
Os entrevistados compararam em mais de uma ocasião as associações do Terra Nossa
com a do PDS Brasília, onde haveria uma presidente batalhadora, que conseguiu energia,
montar uma cooperativa e, num futuro próximo, um colégio agrícola, apesar do assentamento
ter “caído em cima da reserva”. Desse modo, tem-se um entendimento que os seus presidentes
de associação, ou ao menos uma parte deles, não batalham. Ademais, isso reforça o fato de
que está em jogo não apenas uma crítica à quantidade de associações, mas à capacidade,
interesse e empenho em fazer as suas demandas andarem.
Assim, por meio também dessa comparação com outros assentamentos – até mesmo
de outros municípios por onde passaram, onde observaram que a desapropriação dos
fazendeiros é comum para a criação de assentamentos, como em Mato Grosso – há uma série
de expectativas sobre o que os que mandam no assentamento deveriam fazer em prol dos seus
residentes – dentre elas impulsionar manifestações como a greve de 2013, como se observou
no Capítulo 2. Porém, suas expectativas são frustradas pela constatação de que os presidentes
(alguns ou todos) só buscam seu benefício próprio, ainda que em graus variados.
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Além disso, se observa também uma mudança nas atuações de alguns presidentes,
como um que antes estaria do nosso lado, mas virou traíra, ao se vincular com fazendeiros. À
mudança de atuação corresponde uma mudança não só de seu status como aliado dos
residentes do assentamento, mas também da sua imagem enquanto fraco de condição,
gerando rumores sobre sua condição econômica, passando a ter não mais um barraco de lona,
e sim uma casa de alvenaria do INCRA, uma caminhonete e uma farmácia e casa na rua.
Inclusive, muitas são as indagações a respeito do fato de todos os presidentes de associação
terem sido privilegiados com a casa de alvenaria do INCRA, sendo raros os casos daqueles
que foram selecionados para ganhar essa casa e ainda receberem os materiais. Dos
entrevistados que não são presidentes, somente um, que tem uma espécie de cargo em uma
associação, possui a casa de alvenaria. A professora Carolina, por seu turno, contou que
ganhou “a casa do INCRA em 2010, que foi quando liberou, mas não veio o material até
agora”. Dessa forma, são “sete anos [com] o povo morando debaixo de lona [e] a maioria tá
na lona ainda”.
Ademais, em sua posição de quem manda, cuja prerrogativa consta na modalidade de
assentamento PDS (ver Capítulo 3), advém o controle sobre os lotes de suas associações, os
quais os presidentes passaram a dar ou a vender – inclusive para fazendeiros, o que escapa ao
âmbito do que o INCRA, formalmente, estabelece. Como as transações de terra passam por
eles, esses presidentes estabelecem relações com determinados grupos familiares –
estabelecendo-se uma rede de indicações para se falar com determinado presidente para se
conseguir algo – e demonstram ou não seu apoio a eles através da ajuda. Um dos presidentes,
por exemplo, é visto como alguém que “distribuiu lotes pro povo” e, em particular, para um
casal de residentes do Terra Nossa que por meio dele conseguiram seu lote (ver Capítulo 4,
item 4.1.1).
Em contraposição a isso, há rumores que uma das presidentes vende os lotes sem
documentação, o que aumentaria o nível de insegurança desses residentes. A mesma
presidente, por controlar os lotes de sua associação, possibilitou a extração de madeira por um
‘posseiro’ em sua área, o que é visto claramente como uma atitude que contraria a legalidade
– “pela lei, nem era [para o Abraão] entrar aqui”, como disse Pedro. Ao lado disso, o fato dela
ter se amigado com esse fazendeiro é mal visto por muitos166, o que indica não só um repúdio
166

Felix (2008) observa o emprego do termo amigada(o) quando se era questionada a formalização ou não do
casamento (idem, p.225), porém aqui parece ter um sentido para além da ideia de casamento formal e se referir a
uma relação duvidosa, uma vez que chegaram a morar juntos, mas não parecem assumir o relacionamento
publicamente. Isto gera uma série de alegações quanto aos interesses da presidente de associação com o
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à ilegalidade da ação de deixá-lo entrar para retirar madeira, mas também à relação
moralmente duvidosa que possui com Abraão e à posição em que ela se encontra nos conflitos
existentes com determinados ‘posseiros’.
Ao mesmo tempo, as relações desses presidentes com agentes externos de posições
prestigiadas, como o prefeito ou sindicalistas respeitados pelos residentes do assentamento, ou
até mesmo com o pastor da igreja da comunidade (local onde se dão os encontros com o
prefeito e políticos em geral quando visitam o assentamento), contribui para a percepção de
que eles se encontram em uma posição ambivalente – isto é, podem tanto defender os
residentes do assentamento quanto buscar benefícios para si mesmos; são gente de dentro,
mas circulam por Santarém e Itaituba e passam bastante tempo na rua, onde têm casa e até
comércio em um caso –, o que se acentua no caso daqueles que possuem estudo e são
considerados inteligentes.
Desse modo, a mesma presidente supramencionada (que se amigou com Abraão) é
apontada tanto como inteligente quanto alguém que “faz e acontece” por ser apoiada pelo
prefeito e por outras lideranças externas ao assentamento. Ela fala sobre e defende o
assentamento “lá fora” porque tem essa rede de contatos, que também abrange a presidente do
STTR/NP. Já outro presidente, também visto como inteligente, “se esconde atrás da igreja” do
assentamento, o que lhe dá uma certa proteção frente às acusações de uma parcela dos
assentados e favorece a manutenção de sua liderança na linha que comanda.
Por fim, é importante levar em consideração que a visão sobre fazendeiros,
madeireiros e a firma – e suas possíveis relações com os presidentes de associação e de
sindicato – pode estar atrelada ao fato de que a maioria dos entrevistados reside em áreas
reclamadas pelos ‘posseiros’, desde aqueles que assumiram um tom mais ameaçador e
recorreram à justiça, quanto os que buscaram a negociação com o INCRA.
Quando se reside ou se tem algum vínculo com a área de alguém que se reivindica
‘posseiro’, isso o coloca em uma oposição direta com esse fazendeiro em particular, ao passo
em que se não reside, como no caso de Pedro e Otávio, a relação com esse fazendeiro pode
chegar mesmo a ser considerada como amizade, tendo recebido visitas frequentes de Otávio
até ele ser assassinado por gente de fora. Mesmo Pedro, porém, se mostra a todo tempo

fazendeiro, pois apesar de não ser totalmente secreto, pois foi visto, não é assumido, não ganhou o status de
casamento que os demais residentes conferem a uma união mais estável (o que não sigifica ter certidão de
casamento).
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oposto aos interesses de Daniel, o qual reclama a área da comunidade, onde vive, e os de
Abraão, que retira a madeira da reserva do assentamento – o que coloca Pedro em oposição
também à presidente de associação que viabiliza isso e, por isso, é vista como coadjuvante na
tomada de terra pelo fazendeiro e no consequente sentimento de “medo de falar para não
morrer” por parte de residentes do assentamento, segundo ele.
Já Danilo, que trabalhou para Daniel e reside na área reclamada por outro fazendeiro
que seus vizinhos reconhecem que “nunca veio incomodar”, diz que não vê Daniel como
violento, e que suas ameaças teriam se restringido ao início do assentamento. Quanto ao
fazendeiro Otávio, por sua vez, ele disse que “ninguém levava a sério”, uma vez que nunca
colocou em prática o que ameaçava fazer. Portanto, nunca ter sido alvo das ameaças desses
‘posseiros’ pode ter contribuído para sua visão mais atenuada em termos dos conflitos (ou
brigas) entre fazendeiros e assentados.

5.3 PRODUTORES RURAIS: DISPUTAS EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO
Os produtores rurais entrevistados demonstraram tanto ter uma relação de confiança
quanto de desconfiança com seu sindicato e associações. Manuel, por exemplo, mostrou-se
desconfiado dessas entidades ao falar sobre o desfecho da audiência pública de 2013, que para
ele se tratou de um “jogo de cintura de político”, ao passo em que Enzo e Sandro
demonstraram confiar nas mesmas ao indicarem seus presidentes para serem entrevistados
para a pesquisa (ver Capítulo 2, item 2.3). Mesmo com ress’alvas por parte de alguns
produtores, estas organizações geralmente são consideradas entidades de representação de
seus interesses no que tange à luta pela redelimitação da Flona do Jamanxim e de
reconhecimento de suas posses ou ainda como meios de se ter acesso à documentação (ver
Capítulo 3, item 3.4.1).
Porém, perpassa entre esses produtores uma divergência quanto à atuação de ONGs de
defesa ao meio ambiente, como foi mencionado ao se tratar das suas posições referentes ao
desmatamento no Capítulo anterior (item 4.2.2):
Sandro: porque hoje eles manda no governo. Eles pegaram um direito tão grande
que hoje o governo é do meio ambiente. Eu acho que, pelo contrário, o governo tem
que mandar em todos, não só no meio ambiente.
Pesquisadora: dizem que tem ONGs que trabalham muito aqui. Quais são essas
ONGs?
Sandro: não sei, porque muitas vezes eles vêm aqui secreto, eles não se declara que
é ongueiro quando vem pra cá. Acho que eles tem medo né. E na verdade aqui não
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deve mesmo porque o povo aqui tem muita raiva dos ongueiros, porque o seguinte:
é... porque eles apóia o vandalismo que o IBAMA apronta. Acho que eles mesmo
deviam ajudar o governo a organizar as coisas e não... porque pra eles não tá nem aí,
tá na cidade grande, tudo tem, tem sua fonte de renda, não conhece as dificuldades
do povo aqui dentro e não é assim, né? (Sandro, entrevista concedida em 01 de
novembro de 2013).

Essa divergência surgiu no seio da mudança nas regras do jogo, quando essas ONGs
(que não costumam nomear), em sua visão, passaram a ter um peso muito maior nas
deliberações do governo federal, levando ao PAS, ao Plano BR-163 Sustentável e, de forma
mais visível para esses produtores, na criação da Flona do Jamanxim e nas medidas de
fiscalização pelo IBAMA e, mais recentemente, pelo ICMBio. As desavenças, por seu turno,
se tornaram o centro de uma disputa pela representação do SINPRUNP por pessoas que se
colocam como sendo “de fato” produtores rurais e, finalmente, em posições opostas em torno
da interdição da BR-163 em 2013.
Se por um lado grande parte dos entrevistados reconhecem e conferem importância ao
Agamenon (SINPRUNP) como briguento (conforme ele mesmo mencionou em entrevista)
também pelo enfrentamento às ONGs e à atuação do IBAMA, o entrevistado Roberto Sebaio,
por outro lado, se coloca como favorável ao diálogo com determinadas ONGs, com destaque
para a IMAZON – a qual possui um histórico recente no estado como conciliadora dos
interesses de regularização fundiária e desenvolvimento de atividades consideradas produtivas
com os interesses vinculados à noção de sustentabilidade atrelada a uma maior preservação do
meio ambiente (com foco na redução do desmatamento). Assim, Roberto se alia com as
posições que prezam pela negociação e acordo com os órgãos estatais manifestadas pelo
jornal Folha do Progresso e pelo ex-prefeito Neri Prazeres (ver Capítulo 2).
Neri Prazeres chegou em Novo Progresso com a família (em seu caso os pais, as
irmãs, tios, avós) na década de 1980, tendo montado comércio – direcionado principalmente
para os garimpos, como a família Sebaio – para abrir terra. Ele costuma ser apontado pelos
meios de comunicação locais como articulador de uma oposição ao SINPRUNP, juntamente
com o vereador Luiz Helfeinsten (ex-presidente da Associação de Produtores Rurais Imbaúba
e Gorotire), nas eleições ocorridas em 2009:
Parecia estar tudo na maior normalidade até que começou as divergências que
estavam supostamente ao fundo de algum baú as sete chaves e ninguém queria
abrir e agora não tem mais jeito por si começou a disputa pela maior
representação Sindicalista do Município e região o SINPRUNP já com mais de
12 anos de existência onde iniciou-se o trabalho como Sindicato Patronal em 1997
com 76 Socios, e transformou para Sindicato dos Produtores Rurais em meados de
2001, com muita determinação o Sindicato defendendo os interesses da Classe
produtiva conseguiu fechar o ano de 2008, com 4.000 (quatro mil) Associados.
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Sempre a frente como presidente, o Sr. Agamenon Meneses [sic], que nunca tinha
enfrentado uma disputa interna pelo poder deste Sindicato” (Blog de Adécio Piran,
19/03/2009)167.
Em entrevista à Rádio Cultura FM, Neri Prazeres disse que não se administra nada
na base do grito como faz Agamenon, atual presidente do sindicato, "tudo tem que
ter conversa, parcerias e não omissão e complicação" diz Neri. Ainda na entrevista,
o empresário e ex-prefeito, comentou que Agamenon e o ex-prefeito Tony Fábio,
são sim, culpados pela atual situação da Flona do Jamanxim, pois só souberam
ameaçar os orgãos competentes e nunca com diálogos, "ele, Agamenon, não
consegue nada em suas viagens, nós ligamos para Deputados, Senadores para que
possam atendê-lo em Brasilia e Belém, mas ele, só faz ameaças deixando os orgãos
ainda mais revoltados com nosso municipio, eu pergunto, isto é adiministrar? Não!
isso é afundar o sindicato, não somos informados de nada que acontece lá dentro",
por essas e muito mais coisas, que lançamos uma chapa para concorrer contra
Agamenon. (Jornal O Atual, 18/03/2009)168.

Os quatro ‘posseiros’ da Flona entrevistados em outubro, contudo, estavam de acordo
e até participaram da interdição da BR-163, ao mesmo tempo em que não manifestaram
nenhuma espécie de crítica à atuação de Neri Prazeres. Sandro, inclusive, o citou sem ser
perguntado pela pesquisadora, afirmando que Neri é “reconhecido como um fundador da
região”, contando em seguida a história local a partir de um “mapeamento” de relações
familiares (COMERFORD, 2003). A família Prazeres, segundo ele, seria uma das pioneiras
de Novo Progresso, juntamente com a família Piran e “os Sebaio”. Explicou ainda que uma
das avenidas adjacentes ao supermercado de Neri era a divisa de terra entre os Prazeres e os
Pires de Lima (sobrenome que nomeia o atual bairro), os quais se mudaram e venderam a
terra para a famíia de Roberto Sebaio. Depois de precisar onde se situam as fazendas de Neri,
de seu falecido pai e de seu irmão169, disse:
Ele é gente boa pra caramba, um cara que lutou muito pela região. Foi o primeiro
prefeito é... socorreu muita gente aqui na época até de avião ele vinha, deu socorro
pras pessoa, de carro, às vezes com avião. Tanto que deu muitas caronas pro povo de
167

Disponível em: <http://adeciopiran.blogspot.com.br/2009_03_01_archive.html>. Acesso em 22 nov. 2014.
Disponível em: <http://jornaloatual.blogspot.com.br/2009/03/neri-prazeres-em-entrevista-diz.html>. Acesso
em 22 nov. 2014.
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O conhecimento preciso de Sandro sobre os parentes de Neri e outras famílias que considera “fundadoras da
região” não parece ser retrito a este entrevistado, pois foi observado em outros relatos de moradores da cidade de
Novo Progresso quando o assunto da entrevista era a história local. Como Comerford (2003) aborda ao analisar
as perguntas sobre o parentesco nas localidades rurais da Zona da Mata de Minas Gerais, parece se efetivar
nestes casos um “mapeamento” dos “pertencimentos familiares e as relações de parentesco, associados
sistematicamente à localização geográfica e à reputação das pessoas, localidades e famílias” (idem, p.33). A
reputação, embora não tenha sido objeto de análise neste trabalho, pode auxiliar na compreensão da importância
conferida aos pioneiros (mais precisamente, famílias pioneiras) e no amplo conhecimento, contado repetidas
vezes, que se tem sobre os mesmos – especialmente por aqueles que chegaram há mais tempo em Novo
Progresso ou que, de modo geral, aderem a uma versão acerca de quem são os pioneiros. Também é interessante
notar que o sentido do termo família quando usado para falar de pioneiros como Neri, se refere àqueles que
possuem o mesmo sobrenome – sendo assim uma “família nome” (COMERFORD, 2003, p.35).
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caminhão, pra fora né, pra fazer compra. Mesmo os problema daqui ele vai pra
Brasília (Sandro, entrevista concedida em 1º de novembro de 2013).

E comparou Neri com Agamenon:
Sandro: ele [Neri] é bem recebido em Brasília, em Belém, é uma pessoa de nível
político muito bom. Quer dizer, o povo queima ele por certa parte da administração
dele, que ele não foi muito bom na administração dele do município, mas em termos
de buscar recursos, de lutar pela região, acho que ele é a pessoa principal aqui ó.
Respeito muito ele, tenho muito respeito por ele, até porque admiro a coragem dele
também né, de brigar... no bom sentido, a gente fala brigar [risos] mas é brigar no
bom sentido né, pela região. Mas tem outras pessoas também, como tem o
presidente do sindicato aí, o Agamenon, é um cara que tem lutado muito pela
população da região aqui ó, não só Novo Progresso, mas toda essa região aqui. É um
que tá indo sempre pra cima, resolvendo...
Pesquisadora: Agamenon tem contatos em Brasília também?
Sandro: ih, tem. Hoje é ele e Neri que mais tem contato, que chega lá e não enfrenta
fila. Eles não enfrenta fila, né. Os outros, às vezes o próprio prefeito chega lá e não é
atendido e o Agamenon chega e entra pelo fundo, Neri é a mesma coisa. Então são
duas pessoas que são o braço forte, um braço forte ó (Entrevista concedida em 1º
de novembro de 2013; grifos nossos).

Como a fala de Sandro demonstra, as famílias de Neri e de Roberto são vistas como
pioneiras, fundadoras da região e, mais especificamente, de Novo Progresso, sendo citadas
também pelos registros escritos sobre a história do município e da cidade (SCHNEIDER;
FORTES, 2011; ORAVEC, 2008; CORUJA, 2004). Ainda que a discussão sobre o que
significa ser pioneiro fuja aos objetivos dessa dissertação, cabe assinalar que o termo não
possui um sentido unívoco, sendo apropriado de diferentes formas e por vezes, definido
conforme as perguntas feitas pela pesquisadora. Porém, pode ser sintetizado, grosso modo, em
duas versões mais gerais.
Uma das versões observada quanto ao significado de pioneiro – que parece ser a mais
“oficial”, já que é apresentada também por órgãos estatais – associa-o predominantemente
àqueles oriundos do Sul (os sulistas) que chegaram a partir do final da década de 1970,
quando “não tinha nada” (só a mata). Eles é que teriam aberto a terra e construído, em suas
palavras, um “lugar para morar”: a cidade, com sua igreja e escola, bem como serviços
diversos (segurança, comunicação, esportes etc.) e melhor acessibilidade. Os próprios se
dizem pioneiros porque teriam permanecido apesar do sofrimento, além de terem investido os
recursos ganhos em suas atividades – especialmente comerciais, com a venda de produtos
para os garimpos – na própria cidade num contexto de abandono pelos governos federal,
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estadual e municipal170. Adeptos desta versão evidenciam ainda o papel desses sulistas na
emancipação política de Novo Progresso em 1992 (ORAVEC, 2008).
No entanto, outra versão de pioneiro inclui, além dos sulistas, os garimpeiros e pilotos
de avião do garimpo do Norte e Nordeste que chegaram à região no mesmo período (ou até
antes de muitos sulistas) e que, apesar das diversas dificuldades enfrentadas, teriam
contribuído para o desenvolvimento de Novo Progresso (CORUJA, 2004). Esta versão parece
mais comum em círculos de garimpeiros, ainda que nem todos sejam adeptos da mesma.
Alguns dos sulistas entrevistados só indicam que concordam com ela após serem perguntados
se o pioneirismo também abrange pessoas do Norte e Nordeste ligadas ao garimpo, não sendo
algo considerado e muito menos valorizado desde o início do relato acerca da história local.
Para os agentes aqui referidos, predomina a primeira versão, que é propagada por
outros produtores rurais que chegaram posteriormente, como um funcionário da prefeitura, o
qual se mudou para Novo Progresso em 2006 e, além de acusar Agamenon de ser mentiroso,
não o considera um produtor e nem pioneiro, apesar dele constar no livro escrito por Oravec
(2008) sobre os pioneiros do município:
Tentaram tirar ele duas vezes do sindicato, o Agamenon, no último pleito deixaram
ele ficar, já tá com mal de Parkinson. O prédio do sindicato é dele. Galpão atrás aqui
era dele, ele vendeu. É um grupo de uma pessoa. Ele não é um pioneiro [...] onde é
a terra dele? Ninguém sabe [...] Agamenon não tem terra, não é produtor. Ele já
teve uma chácara (Funcionário da prefeitura, entrevista concedida em 25 de outubro
de 2013; grifos nossos).

Quando lhe foi perguntado o que significava ser pioneiro, respondeu que “pioneiro é
aquele que chegou na área de influência do Quilômetro 1.085, pessoas que tiveram influência
aqui”, além de serem “aqueles que chegaram de 1980 a 1985”. Porém, o próprio Roberto
Sebaio, cuja família é unanimemente considerada pioneira, somente chegou a Novo
Progresso em 1986, ao passo em que Agamenon se mudou de Campo Grande para o
Quilômetro 1.085 um ano antes. Ainda que Agamenon não tenha mencionado suas atividades
produtivas, a não ser o plantio de cacau há 30 anos, alegou ser pioneiro ao comentar sua
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Elementos semelhantes são destacados nas narrativas de mato-grossenses que se consideram pioneiros
conforme a pesquisa desenvolvida por Marques (2009), os quais por terem investido recursos próprios na
construção da cidade de Sorriso – incluindo as escolas, serviços de saúde, segurança e infraestrutura – em meio a
inúmeras dificuldades supostamente decorrentes da “ausência” do Estado, se sentem os únicos responsáveis pelo
êxito do projeto de ocupação e do desenvolvimento das atividades econômicas. Porém, cabe ressalvar que em
Novo Progresso, os adeptos da versão que privilegia a importância dos sulistas na formação da cidade, buscam
sempre evidenciar que foi o Estado que incentivou o deslocamento para esse local e o estabelecimento inicial de
seus ocupantes.
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história de vida, suas amizades feitas desde que chegou e seu compromisso com Novo
Progresso, ressaltando ter brigado, junto com o atual presidente da ACINP – que o considera
pioneiro e apoiou a interdição –, para trazer melhorias para o local, como o telefone.
Assim, outros fatores parecem estar em jogo ao se considerarem pioneiros ou não,
assim como se parece reconstruir a história em decorrência de relações que mudaram ao longo
do tempo, pois se antes de 2009 não era aparente um conflito entre produtores rurais pela sua
representação, quando o que estava “no fundo do baú” emergiu, a partir desse momento se
manifesta de forma mais evidente uma disputa pela própria definição do que é ser produtor
rural e pioneiro e que transparece nas narrativas de Neri Prazeres e de Agamenon referentes à
interdição da BR-163 em 2013 (Capítulo 2). Neri, por um lado, reafirmou o que o funcionário
da prefeitura disse quanto ao fato do Agamenon não ter “atividade rural” ou “terra”, o que
para ele não faz sentido, uma vez que se trata de um representante dos produtores:
Ele é o presidente, tem um monte de conta, tem um estatuto que protege ele e
ninguém consegue tirar ele. Ele define quem ele quer, você, qualquer um [...] você
vai votar em mim? Ele tem o poder de definir. [...] ele é o representante. E assim
vai, vai ganhando, vai empurrando, aí fica ameaçando IBAMA, fica ameaçando
quem... quem venha tentar resolver alguma coisa ele compra uma briga, que
nem essa aqui por exemplo [interdição da BR-163]. (Neri Prazeres, entrevista
concedida em 4 de novembro de 2013; grifos nossos).

Já Agamenon parece reconhecer que há desacordos com Neri e outras pessoas no
município, afirmando que “me interesso por cumprir minha função, é reconhecimento zero.
Muita gente me critica por inveja, por não conseguir fazer. Ou por política porque trata
política como partido político”. Ao ser indagado sobre sua relação com Neri, ele contou:
“somos amigos, vamos pra casa do outro, mas pra falar do meu trabalho ele critica sempre.
Não faço inimizade com ninguém por conta disso”. Assim, de forma semelhante ao seu
posicionamento de que não há desentendimentos entre grandes e pequenos no município ou
na região, Agamenon buscou desfazer qualquer sentido de conflito entre produtores rurais,
reduzindo a disputa a uma questão de crítica em sua narrativa. Neri, por outro lado, nunca
mencionou Agamenon como amigo e se coloca não somente como contrário, mas como parte
da disputa, acusando-o de ser um entrave devido às brigas e se apresentando como alguém
que procura resolvê-las e tem os meios para isso: seus contatos externos.
Ainda que Sandro veja Neri como semelhante a Agamenon por terem a coragem de
brigar pela região, “indo sempre pra cima, resolvendo”, “não enfrentando fila”, sendo um
“braço forte”, o próprio Neri se coloca como avesso à forma de brigar de Agamenon, pois
mesmo viajando, não conseguiria nada, cabendo ao primeiro e os demais filiados ao seu
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partido ligar “para Deputados, Senadores para que possam atendê-lo em Brasilia e Belém”,
enquanto o sindicalista “só faz ameaças deixando os orgãos ainda mais revoltados com nosso
municipio”. Portanto, como foi abordado sobre a interdição da BR-163, ao passo em que
Agamenon articulou garimpeiros, assentados (por meio do STTR e associações) e
comerciantes para brigarem juntos na manifestação, Neri é aquele reconhecido por ter se
reunido com a prefeitura e associações do assentamento e por ter ligado para o
superintendente do INCRA (filiado de seu partido, o PMDB; ver Capítulo 2). Com isso, é
atribuído a Neri o papel central no fim da interdição e a Agamenon no seu início.

****

Com base no que foi desenvolvido no quarto e quinto capítulo, pode-se constatar que
internamente a grupos construídos pela sua representação na interdição da BR-163 – os
produtores rurais/ ‘posseiros’ da Flona do Jamanxim e os assentados do PDS Terra Nossa –,
se observa não só a heterogeneidade evidenciada no Capítulo 4, mas também tensões (que
podem mudar com o tempo), desigualdade de condições, assim como disputas e desavenças
em torno dos espaços de representação.
Quanto aos residentes do PDS Terra Nossa, verificou-se que há diferenças nas suas
relações com os curingas e presidentes de associações e de sindicatos. A partir das relações
conflituosas ou não com determinados fazendeiros, os assentados se posicionam também com
relação à mineradora e aos madeireiros, podendo perceber os curingas como mais ou menos
ameaçadores à sua condição atual e futura. Portanto, a oposição entre esses agentes não é
dicotômica e possui várias nuances, podendo-se ter da amizade à variadas formas de
resistência frente às ameaças.
Essas nuances se estabelecem também por meio da diferença estabelecida entre os
fazendeiros violentos e os humildes, que traduz percepções variadas dos assentados com
relação às posturas ameaçadoras (diretas ou mais veladas, com ou sem a mediação da justiça)
ou de negociação com o INCRA por parte daqueles que se dizem ‘posseiros’. Ao lado disso, a
própria ideia de curinga expressa que estes agentes são avaliados não somente como ameaça,
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mas também como uma possibilidade alternativa ao INCRA (que os abandonou/jogou) para
terem seus interesses comuns efetivados, como estradas e energia.
Quando se tem conflito com determinado fazendeiro, se aciona experiências passadas
para resistir às suas ameaças, bem como se mobiliza laços construídos com outros assentados
através da troca de ajuda171. As resistências se dão tanto em momentos lembrados como
eventos – como a tentativa de derrubada da escola por um fazendeiro – quanto no “cotidiano”,
quando se expressam por meio de histórias de confrontação e rumores, que se transmitem
entre vizinhos, parentes e amigos.
As associações que presumem terem se aliado aos fazendeiros não-humildes são vistas
como traíras pela suspeita de que estariam usando sua posição, criada pelo INCRA e
legitimada pelo voto dos associados de sua linha, em benefício próprio em detrimento dos
objetivos dos assentados em geral. Porém, esse questionamento de sua legitimidade para falar
em nome de todos – além de se sugerir que há manipulação de seus associados em certos
casos – é acompanhada em geral pelo reconhecimento dos atributos desses presidentes, como
sua inteligência, ou terem conseguido o apoio de pessoas de fora que ocupam posições de
poder, como o pastor de igreja, o prefeito, sindicalistas, entre outros.
Por outro lado, muitas vezes se contrapõe a isso os presidentes de associação ou de
sindicato que são guerreiros, que visitam e almoçam com frequencia com os assentados e/ou
que os ajudam, demonstrando dessa forma que se aliam a estes (os fracos de condição) nos
conflitos pela regularização do PDS Terra Nossa. Ao mesmo tempo, todas as associações são
criticadas por não conseguirem fazer com que as demandas dos assentados andem, ainda que
seus presidentes costumem andar por Santarém e Itaituba para se reunirem com a
Superintendência Regional do INCRA.
Já no que tange aos produtores rurais da Flona do Jamanxim, há graus variados de
confiança em suas entidades de representação, sendo que nos relatos sobressaiu a crença de
que defendem os interesses de seus associados, em especial o presidente do SINPRUNP.
Esse, por seu turno, se apresenta como tendo sempre cumprido essa sua “função” de defesa de
todos os produtores rurais, assegurando que a representatividade do sindicato seria regional
171

Isso remete ao que Comerford (1999) observou ao pesquisar os significados do termo luta entre trabalhadores
rurais no oeste da Bahia: “na base da mobilização, estão evidentemente solidariedades preexistentes de diversas
ordens (parentesco, amizade, vizinhança)”, além da existência de um problema que passa a ser visto como
questão comunitária (idem, p.34). Conforme as narrativas apresentadas no item 5.1, a tentativa de destruição da
escola (2008) foi a ameaça do fazendeiro Daniel que mobilizou mais os assentados anteriormente às ações de
bloqueio de rodovia (2011 e 2013) abordadas nos Capítulos 2 e 3.
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(ver Capítulo 2, item 2.3), ou seja, para além das fronteiras do município, o que é confirmado
por um ‘posseiro’ da Flona.
Mas os produtores rurais do município como um todo que contestam publicamente a
representatividade desse sindicato o fazem através de indicações de que seria “um grupo de
uma pessoa só”: o Agamenon. Enquanto Neri alegou que Agamenon tem o “poder de definir”
quem vota nele (Capítulo 2, item 2.5), o funcionário da prefeitura afirmou que teriam o
deixado Agamenon vencer as últimas eleições (item 5.3). Ou seja, se busca questionar a ideia
de que esse representante seja uma pessoa moral no sentido do “grupo feito homem” por meio
da delegação (BOURDIEU, 2004a, p.197). Se recorre assim a acusações de que Agamenon
não seria produtor rural, buscando com isso deslegitimá-lo uma vez que seria representante
de um grupo com o qual não teria elementos em comum, não tendo por essa lógica como
defender os interesses coletivos dos representados.
Contudo, o seu “poder de definir” de que fala Neri, que se poderia associar ao que
Bourdieu (2004a) chama de poder político de fazer o grupo dos produtores rurais, advém da
autoridade conferida a ele e do reconhecimento pelos seus representados de que é briguento.
Essa sua caracterização pode se dar tanto positivamente, como Sandro diz avaliar suas
posturas, quanto negativamente, por Neri e outros produtores rurais que se opõem a essa
administração do sindicato. O próprio Agamenon contribuiu para essa caracterização,
ressaltando sempre sua presença em brigas no passado – por exemplo, em manifestações
anteriores à interdição da BR-163 (como a que ocorreu contra a demarcação da TI Baú; ver
Capítulo 3, item 3.2). Ao lado disso, ele se inclui dentre os pioneiros, ao passo em que seus
adversários negam o título de pioneiro a Agamenon, reconstruindo retrospectivamente o
passado de modo a ajustá-lo à situação presente de disputa.
Agamenon é reconhecido ainda como alguém que costuma falar em nome dos
produtores em Belém e Brasília, sedes dos governos estadual e federal. Contudo, Neri é visto
e se apresenta como pioneiro, produtor rural e alguém que viabiliza essas reuniões e também
se reúne com políticos estaduais e federais em prol dos produtores rurais e demais habitantes
do município – porém, em seu caso isso se dá por ser “bem relacionado” com filiados de seu
partido. De todo modo, ambos são descritos como mediadores na relação entre o Estado e os
produtores rurais ou entre o Estado e o município/região, mesmo que Neri não seja mais um
representante como o era quando assumiu a prefeitura de 1993 a 1996. Como um entrevistado
sintetizou, tanto Neri quanto Agamenon são vistos como “braço forte” dos produtores e dos
habitantes em geral do município e região.
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Assim, a articulação realizada de um lado por Agamenon para organizar a
manifestação, e de outro lado por Neri para se opôr ao SINPRUNP – seja nas eleições, seja
nos discursos públicos proferidos e na opinião contrária à interdição da BR-163 de outubro de
2013 –, manifesta a luta pela representação dos produtores rurais, que estava implícita até
haver um questionamento aberto à legitimidade do sindicalista. Desse modo, a divergência em
torno da manifestação, de forma semelhante ao que observou Champagne (1984), diz respeito
menos à natureza precisa e conjuntural das reivindicações (como a redução da Flona do
Jamanxim) do que à representação que o SINPRUNP diz possuir sobre o conjunto dos
produtores rurais. E, por isso, a realização da manifestação para Agamenon seria uma espécie
de prova de sua representatividade e da unidade do grupo, enquanto para Neri a não adesão à
interdição da BR-163 significava dizer que esse mecanismo de briga não resolveria os
problemas levantados, buscando legitimar a negociação que leva a cabo pelo seu partido
(outro mecanismo de briga segundo Sandro).
Para ambos os lados dessa disputa pela representação não há divisão entre pequenos e
grandes – termos que os próprios produtores entrevistados empregavam para descrever sua
realidade e suas condições –, falando-se a todo tempo em produtores rurais genericamente.
Desse modo, em seu trabalho de construção de um grupo, Agamenon também procura negar
sistematicamente distâncias sociais entre pequenos e grandes, ao passo em que as descreveu
como tentativas de imposição do INCRA e do MDA (ver Capítulo 2, item 2.3). Além disso, o
presidente do SINPRUNP busca minimizar disputas internas aos produtores rurais se
colocando inclusive como amigo de Neri, ao passo em que reconhece haver discordâncias
quanto a suas práticas sindicais, as quais desqualifica como “inveja” ou como uma não
compreensão da política para além do partido político.
Levando tudo isso em consideração, constata-se que esses grupos não estão dados,
mas sim estão “por fazer” (BOURDIEU, 2004a) pelo trabalho político de seus representantes,
os quais buscaram mostrar a existência de seus grupos e suas reivindicações para os meios de
comunicação através da interdição da BR-163. Isso não significa que os próprios indivíduos
representados não se vejam como parte desses grupos, pois mesmo quando não se
autodenominam pelos termos assentados ou produtores rurais se identificam internamente
por meio de expressões como gente de dentro (em oposição aos de fora), por práticas e
concepções compartilhadas com relação à terra (“terra para trabalhar e produzir”; abrir terra;
mexer na terra; trabalhar a terra) e pelo uso da conjungação na terceira pessoa do plural ou
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da locução “a gente”: “nós do assentamento”, “tamo nessa briga”, “não deixa a gente
trabalhar”, “trancamos a BR”, “levamos calote”, “aqui a gente produz” etc.
Além

disso,

se

diferenciam

com

relação

a

outros

grupos,

como

os

‘posseiros’/produtores da Flona que disseram ser impossível produzir ou “fazer progresso”
com a quantidade de hectares concedida nos assentamentos do município, ou ainda quando se
diferenciam dos garimpeiros e grileiros. Já os assentados se identificam como fracos de
condição em oposição aos fazendeiros ricos (como foi mencionado no Capítulo 2) e
costumam empregar o termo assentado ou colono quando se contrapõem aos
‘posseiros’/fazendeiros do entorno.
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CONCLUSÃO
Ao se deparar com as representações de determinados meios de comunicação sobre a
manifestação ocorrida em outubro de 2013 em Novo Progresso, a primeira reação,
provavelmente, é uma indagação semelhante à levantada por Champagne (1984) em sua
análise sobre um protesto de agricultores na França: como uma população heterogênea pôde
se mobilizar e se mostrar sob a aparência de unidade e de solidariedade? No caso aqui
estudado, como produtores e trabalhadores rurais, garimpeiros, madeireiros, comerciantes e
assentados atuaram conjuntamente em uma manifestação cuja apresentação pelos meios de
comunicação supôs pautas unificadas e categorias homogêneas? Essa pergunta se torna mais
pertinente quando se considera uma literatura que enfatiza a existência de relações
conflituosas entre alguns desses agentes na ‘região’, ainda que em alguns momentos
determinados interesses tivessem convergido (CASTRO; MONTEIRO; CASTRO, 2005;
CORREA; CASTRO; NASCIMENTO, 2013; ARAÚJO, 2007; SILVA, 2011).
Ainda assim, os presidentes das três principais entidades responsáveis pela
organização da manifestação, os quais se apresentam como representantes dos produtores
rurais, dos trabalhadores rurais e dos garimpeiros, buscaram apontar em entrevistas aos
jornais e nas suas versões uma ideia de unidade enquanto manifestantes, ainda que
diferenciassem três reivindicações de interesse de seus representados. Ademais, a propagada
unidade de interesses, como se pôde observar em alguns relatos, extrapolaria à dos
manifestantes e se estenderia a um âmbito mais amplo, decorrendo logicamente disso um
apoio ou ajuda dos comerciantes na alimentação e a participação expressiva da “população”
de Novo Progresso.
Porém, mesmo buscando impôr um sentido à manifestação que perpassa
simultaneamente os “interesses de todos” e dos representados, o que se verificou é que a
imagem que os organizadores quiseram passar à imprensa escapou parcialmente ao objetivo
proposto, quando, por exemplo, os assentados são associados à questão da Flona do
Jamanxim ou quando os madeireiros, cuja atividade é retratada como ilegal, são elencados
como um dos seus principais participantes em determinados meios de comunicação extralocais. De todo modo, o próprio fato das pautas serem divulgadas nacionalmente constituía
um dos principais propósitos dos organizadores da interdição, pois “daria pressa pro governo
agir”.
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Observando-se as diferentes versões, o que se pôde constatar é que houve de fato
interesses mais amplos envolvidos na manifestação, o que é expresso nos apoios e em um
relativo consenso sobre as pautas e seu conteúdo até entre aqueles que não integraram a
mesma. Por outro lado houve percepções referentes às diferenças de resultados obtidos, de
“ser usado” e “usar” os demais e, principalmente, divergências quanto ao modo de realizar a
interdição ou a sua própria eficácia como meio de obter as reivindicações atendidas. Nesses
últimos termos é que um jornal local e um empresário explicam a não adesão de parte dos
comerciantes à ação.
A ideia de unidade, portanto, pode ser relativizada, mas a heterogeneidade que poderia
ser presumida por um observador externo ganha outro sentido e adentra as próprias categorias
empregadas pelos participantes e pelos meios de comunicação. Essa diversidade, evidente em
versões sobre a interdição da BR-163, se torna ainda mais complexa ao se examinar as
histórias de vida e a situação vivenciada por assentados e produtores rurais, assim como ao
se levar em conta diferentes estratégias e relações desenvolvidas por esses agentes desde sua
chegada a Novo Progresso.
Esse ponto remete ao que pesquisas realizadas pelo projeto Sociedade e Economia do
Agronegócio demonstram em seu conjunto com base em pesquisa empírica no Mato Grosso e
Minas Gerais (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 2010; RUMSTAIN, 2012; NOVAES, 2011;
SOUZA Jr., 2011; PALMEIRA; HEREDIA, 2009; DESCONSI, 2009; PRESTES, 2009; entre
outros): categorias como a de produtores e trabalhadores apresentam uma grande diversidade
no interior de si mesmas, verificando-se diferentes origens, formatos de deslocamentos e de
ocupação espacial, ocupações em termos de trabalho, motivações de saída, de chegada e de
permanência. Resultados semelhantes, ainda que contenham especificidades, são encontrados
nos trabalhos de Felix (2008), Gaspar (2013) e Guedes (2011).
Se os “pequenos” produtores rurais (designados de “gaúchos”) no Alto Teles Pires
(MT), objeto de estudo de Desconsi (2009), que se encontram em assentamentos, já haviam
conseguido lote nos deslocamentos prévios no Mato Grosso – vendendo-os por questões
diversas –, ou são migrantes que venderam terra no Sul, podendo ter trabalhado como peão
para acumular recursos, ou ainda terem sido posseiros expulsos de outras áreas, garimpeiros e
trabalhadores que abriram lavoura, os assentados do Projeto de Desenvolvimento Sustentável
(PDS) Terra Nossa recorreram no passado e às vezes ainda recorrem a uma diversidade de
ocupações. Dentre elas, pode-se citar: o trabalho em fazenda; o garimpo (como cozinheiras ou
na extração de ouro); serraria; professor(a); pequeno comércio; o de empregada doméstica e
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babá – esses também observados por Novaes (2011) quanto aos trabalhadores “de fora” no
Triângulo Mineiro que igualmente passam por trabalhos nas fazendas. Além disso, uma parte
dos entrevistados possuíam terra anteriormente, mas se mudou devido a expulsões por
jagunços no Paraná e Mato Grosso, ou ainda tinham casas na rua, em geral vendidas para se
manterem no assentamento.
Já os produtores rurais que tiveram ou têm terra na Flona do Jamanxim passaram
principalmente pelas seguintes ocupações: trabalho em fazenda (especialmente como
administrador do patrão); garimpos (aquisição de máquinas ou “puxando maquinário”);
serrarias; construção civil; motorista de caminhão; taxista – sendo que quatro dos
entrevistados são taxistas desde a criação da Flona do Jamanxim. Para alguns, mudar-se para
Novo Progresso e comprar terra (por documento de posse) se tornou uma possibilidade real de
mobilidade social – ao contrário dos assentados, que em sua maioria continuou pobre ou
fraco –, especialmente para aqueles que agregaram a abertura de terra aos negócios, aos
estudos, ou à criação de gado em outros locais, como Mato Grosso, e em Novo Progresso. Por
outro lado, três entrevistados não tiveram condições para comprar e abrir terra suficiente para
desenvolver a pecuária até a instituição da Flona sobre suas posses. Destes, dois já tinham
conseguido comprar terra em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul anteriormente, enquanto
outro chegou dez anos antes em Novo Progresso (1990), onde pela primeira vez teve acesso a
um lote.
Como Desconsi buscou mostrar, essas diferentes possibilidades se configuram como
“caminhos trilhados pelos grupos familiares” e seus deslocamentos são parte de uma busca
por “espaços de inserção produtiva e locais de residência” (DESCONSI, 2009, p.41), assim
como de luta por trabalho e acesso a terra, elementos que muitas vezes são vistos como meios
para acumular recursos para adquirir (mais) terra ou em melhores condições. Em meio a essa
busca, procura-se obter certos bens que possuem liquidez (como a casa na rua e o lote na
Flona ou no assentamento, por exemplo), o que pode ser visto como uma estratégia de se
obter algo próprio frente à instabilidade do “mundo” (GUEDES, 2011). O “durável”, no caso
aqui estudado, mesmo que relativo, representa a possibilidade de ser transformado em outras
coisas, novos investimentos, perante eventos narrados como imprevisíveis (FELIX, 2008), que
podem ou não ter levado a mudanças nos seus projetos de vida.
Deve-se destacar ainda a condição de provisoriedade dos grupos familiares nos locais
por onde passam uma vez que se avalia cotidianamente entre o permanecer e o migrar a partir
de suas relações sociais, o que envolve negociação (DESCONSI, 2009, p.148). De forma
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semelhante, observou-se especialmente ao se tratar dos assentados, mas também dos
produtores, que essa negociação pode significar sair ou ficar enquanto grupo familiar – e o
ficar pode envolver outros arranjos, como uma divisão entre o núcleo que fica na terra e outro
na rua, ou entre o que espera no município anterior e o que vai primeiro para outro local em
busca de trabalho e terra (em geral o marido) –, ou a separação conjugal.
A separação, por seu turno, pode levar a novos deslocamentos – mas por vezes se
retorna a locais por onde já se morou –, ou os sucessivos deslocamentos podem ser fatores
que contribuem para a separação (NOVAES, 2011). Além disso, a separação e os novos
casamentos são vistos como acontecimentos comuns nas narrativas obtidas, tal como foi
observado por Velho (1981) e Felix (2008) no Sudeste Paraense, o que implica em novos
arranjos familiares.
Em termos do que os leva a sair e ir em busca de outro local, são mobilizados
conhecimentos prévios obtidos por meio de experiências próprias (inclusive no ônibus onde
se viaja para buscar trabalho) e de informações disponibilizadas por associações e sindicatos e
pelas suas redes sociais (DESCONSI, 2009) dispersas pelo espaço por onde circularam e
podem vir a circular – e cujas relações são atualizadas por visitas, ligações e redes digitais.
Assim é que se passa a saber onde está se pagando melhor e tem “bons serviços” (NOVAES,
2011; RUMSTAIN, 2012), que local tem mais oportunidades no momento – o que pode ser
manifestado por expressões como febre de emprego ou fofoca do ouro –, qual é a situação dos
assentamentos, onde é melhor para entrar na terra, onde é melhor residir (por exemplo,
Moraes de Almeida e Santa Júlia ou o Quilômetro 1.085, no início da reocupação), entre
outras informações relevantes para se decidir para onde ir.
O fato de se ter parentes ou amigos estabelecidos nos locais onde se chega, por sua
vez, é um importante fator para se permanecer no mesmo como Gaspar (2013) observou entre
os “gaúchos” no leste Maranhense, assim como a avaliação de sair passa também pela escolha
de locais onde haja laços familiares (especialmente irmãos, pais e filhos) e de amizade. Podese ainda recorrer aos primeiros, com destaque para a mãe, para se deixar os filhos enquanto se
está procurando trabalho em outros lugares, o que pode talvez se vincular à imagem da mãe
como uma referência fixa para aqueles que estão se deslocando, como aborda Guedes (2011).
Esse autor, por sua vez, contribui para se pensar as motivações de determinados
deslocamentos espaciais aqui analisados, os quais não se restringem à busca por trabalho ou
terra – que podem ser vistos como importantes em um momento, em outro não –, ou ainda
não se explicam somente como decorrência de algum acontecimento interno ou externo ao
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grupo familiar – como a morte de parentes, o casamento, o nascimento de filhos, a separação
do casal, a briga entre parentes ou, por outro lado, a expulsão por jagunços, propagandas por
colonizadoras ou os obstáculos e incentivos criados por políticas estatais. Alguns narram seu
deslocamento como um movimento contínuo, um valor em si mesmo, que pode estar
relacionado ao fato de terem se deslocado desde crianças com seus pais, bem como à busca
por “melhorar de vida”, a não estar “preso a um patrão”, a ser dono de fato de sua terra, dentre
outros motivos que estão para além do que se considera ser “necessidades básicas”
(RUMSTAIN, 2012). Da mesma forma, a experiência adquirida por onde se passou é
importante por ser acionada no presente para se avaliar a saída ou a permanência em algum
local, assim como ao se resistir à ameaça de expulsão da terra ou ao se expulsar os outros da
terra que se diz possuir.
Ainda que não seja um fator único, a atuação do Estado ao longo do tempo constitui
um importante elemento que atravessou as histórias de vida e, assim como nos municípios
onde se deram a pesquisa Sociedade e Economia do Agronegócio, as políticas públicas,
especialmente a partir da década de 1970, foram responsáveis por “uma ocupação mais densa
dessas áreas ou pela substituição de populações preexistentes” e marcam as relações sociais
atuais (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 2010, p.169). Como se constatou no Capítulo 3, as
populações “substituídas” foram as indígenas, enquanto os seringueiros transferiram-se
gradualmente para os garimpos.
Também se pôde observar que as condições para a colonização da ‘região’ já estavam
amadurecendo, como diria Velho (1981). As políticas públicas anteriores já haviam
incentivado gradualmente sua ocupação por meio do deslocamento de pequenos produtores e
trabalhadores rurais nordestinos para os seringais da Amazônia, sendo que a situação
enfrentada no Nordeste já vinha favorecendo em décadas anteriores a migração para o
Maranhão e, finalmente, para o Pará (idem) – a isso se poderia acrescentar a expulsão de
moradores das grandes propriedades (VELHO, 1976).
Outro ponto que convergiu para a intensificação da ocupação de Novo Progresso foi a
construção da hidrelétrica de Itaipu no Paraná, onde já vinha se dando uma pressão pela terra
por grandes proprietários e a subsituição parcial da plantação de café pela criação de gado
(VELHO, 1976), o que se traduzia na “insuficiência de terras, os problemas relacionados à
herança e à modernização conservadora” observada por Desconsi (2009) ao tratar dos colonos
do Sul.
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Ainda assim, Velho (1976) afirma que houve uma “novidade” no conjunto de políticas
públicas do governo militar: a implementação “de uma política sistemática de transferência de
grandes populações do Nordeste”, o que levou à forte contestação dos “círculos dominantes
nordestinos” (idem, p.210). Além disso, segundo o autor, o que se deu foi a prática de uma
“lógica capitalista autoritária” que buscou frente a problemas do presente uma garantia para o
futuro: combinar a terra “excedente” da Amazônia com o “excedente” de trabalhadores do
Nordeste (idem, p.213), e a falta de terras no Sul (idem, p.215), o que também se inseria em
uma estratégia de aliviar tensões que vinham se instensificando em determinadas regiões.
No caso dos oriundos do Nordeste, a oportunidade vislumbrada na ‘região’ foi mais
acentuada a partir da construção da Transamazônia e, especialmente, da Rodovia
Transgarimpeira que deu acesso aos diversos garimpos já existentes e reconhecidos
oficialmente por meio da criação da Reserva Garimpeira. Ao lado disso, os programas da
ditadura militar provocaram uma colonização sistemática dos cerrados e da Amazônia nas
faixas das rodovias recém-construídas (da União desde 1971) por pequenos produtores vindos
do Sul, processo que teve particularidades segundo o local, podendo-se incentivar mais
colonizadoras privadas (como em Mato Grosso) ou a colonização pública, através do INCRA
– também responsável pelo recrutamento de determinados colonos do Sul (DESCONSI,
2009).
O modelo de colonização pública foi o predominante em Novo Progresso, bem como
o estímulo e a assistência do INCRA à atuação da APRORGIM na Gleba Imbaúba, associação
que buscou seguir o modelo de colonização do Mato Grosso com base na experiência anterior
dos seus dirigentes em Tangará da Serra. O papel dos programas governamentais e da
autarquia na ocupação da ‘região’, por seu turno, revela que o mercado de terras passou a
“atravessar a máquina do Estado”, que “deixa de ser apenas um regulador externo desse
mercado” (PALMEIRA, 1989, p.100), uma vez que os “grandes negócios de terra passaram a
ser feitos por dentro do INCRA, da SUDAM” (PALMEIRA, 1994, p.50), não se
estabelecendo procedimentos de aquisição de terras públicas apenas por critérios considerados
técnicos.
Para os vindos do Sul, a perspectiva de acesso a terra barata na ‘região’, ainda que
fosse custoso abri-la (tendo-se por vezes que trabalhar em fazendas, garimpos ou abrir
comércio primeiro), foi um dos fatores centrais para sua mudança, deslocando-se pela BR-163
até encontrar uma terra de que “gostassem”, o que envolvia avaliações pelo grupo familiar.
Esses não só encontraram terras para abrir, para plantar e/ou criar algumas cabeças de gado,
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mas também uma ocupação impulsionada cada vez mais pelos garimpos, os quais
possibilitaram o crescimento de Novo Progresso como povoado marcado pelo comércio. Os
comerciantes locais – a família de um dos produtores da Flona, dentre eles – passaram a ter
um grande peso político, expresso na conquista da emancipação municipal. Houve assim, uma
convergência dos interesses dos grupos familiares vindos para adquirir terra e dos que se
dedicavam à atividade garimpeira – alguns dos quais, fossem nordestinos ou sulistas,
obtiveram terra posteriormente.
Enquanto alguns não permaneceram em Novo Progresso, voltando até para suas
“cidades de origem” no caso dos oriundos do Sul, outros conseguiram expandir suas terras e
negócios, assim como aqueles vindos pela febre de emprego da década de 1990 e início dos
anos 2000 tiveram acesso à terra por meio da compra de documento da posse – quando se
tinha mais condições – seguindo-se o padrão de entrada na terra da colonização pública, ou
ainda nos projetos de assentamento (PA) criados em 1996 e 1997 ou nos PDS criados em
2005 e 2006. Ambas as modalidades de assentamento não se diferenciaram de forma
substantiva em termos de distância das cidades, acesso a crédito e infraestrutura, o que
favoreceu a pressão de madeireiras e de grandes produtores.
Os PDS criados, por seu turno, decorreram da pressão pelo SIMASPA frente à
implantação das ações estratégicas do Plano BR-163 Sustentável, cujas prioridades foram
objeto de disputa dentro do próprio aparato estatal, seja entre ministérios ou entre os governos
federal, estadual e municipal (ARAÚJO, 2007), e cujo elemento dito “participativo” não
contribuiu para amenizar as contraposições das organizações locais às suas medidas, como a
criação da Flona do Jamanxim. O que se teve foi uma percepção cada vez mais difundida por
estas organizações de que as novas medidas só estavam sendo implementadas em seu sentido
repressivo (SILVA, 2011) e passou-se a ter uma grande mobilização de agentes diversos
contra o IBAMA, principal agente de fiscalização ambiental na época, a que se somou o
ICMBio.
O que se busca indagar aqui é até que ponto essas ‘políticas territoriais de
ordenamento’, que criaram um ‘mosaico de Unidades de Conservação’ e dezenas de PDS em
uma ‘região’ agora recortada como ‘área de influência da BR-163’ foram instituídas a partir
de critérios considerados técnicos? Como os próprios residentes da Flona do Jamanxim, por
meio de suas entidades representativas alardeiam, essa UC não respeitou a própria legislação
que regulamenta as unidades de conservação do Brasil (Lei do SNUC), que prevê a realização
de estudos técnicos e consultas públicas.
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No caso dos PDS, foram instituídos sem critério técnico prévio, ou seja, sem
licenciamento ambiental ou o inventário dos recursos naturais existentes nas áreas (ARAÚJO,
2007). Na Relação de Beneficiários (RB) do Terra Nossa, como se pôde averiguar, há mais de
900 ‘famílias’ que não vivem no assentamento atualmente e provavelmente centenas de
famílias que na realidade são de outros assentamentos e estados ou que não deveriam ser
candidatas à reforma agrária (como funcionários públicos). Assim, a quantidade de
demandantes de assentamento no município não explica, por si só, a criação de um
assentamento de 149.842 hectares, cuja RB diz assentar 987 ‘famílias’, o que também pode
ser constatado pelo número de lotes de 20 hectares efetivamente delimitados pelo INCRA,
que representa menos de um terço dos lotes previstos no projeto.
Além disso, a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável deveria, em
tese, atender a populações que já habitavam a área de modo a incentivar a continuidade de
suas práticas extrativistas ou da agricultura familiar. Porém, na realidade, se incentivou o
deslocamento de pessoas de outros locais do município – principalmente as que estavam
acampadas na fazenda de um grande produtor rural/fazendeiro local – para uma área afastada
da infraestrutura urbana, mas com espécies florestais valorizadas no mercado, onde já havia
‘posseiros’ de médio e grande porte.
O fato do assentamento não ter sido demarcado pelo INCRA devido à interdição
movida pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2007, só sendo liberado três anos depois,
criou uma situação de grande insegurança para os assentados, dos quais muitos foram embora
devido às ameaças dos fazendeiros que se reivindicam donos de áreas do PDS ou dadas as
próprias dificuldades do assentamento (falta de crédito, infraestrutura etc.). Por outro lado,
isso possibilitou algumas estratégias de entrada na terra que de outra forma seriam mais
difíceis de serem levadas a cabo, que passam pela compra e venda de lotes, por vezes através
das suas associações – cuja existência e atribuições são decorrentes do projeto da autarquia.
Atualmente, o “impasse” falado durante a manifestação com os fazendeiros foi transposto
para o âmbito judicial, que decidiu pela expulsão dos ‘assentados’ de determinadas áreas que
devem ser regularizadas pelo programa Terra Legal.
Portanto, a intervenção direta do Estado nesses conflitos se deu principalmente por
meio do Judiciário, com destaque para a Justiça Federal, ao abrir o precedente para que o
Terra Legal atue em terras destinadas para projetos de assentamento após a desafetação das
áreas a serem regularizadas, o que vai de encontro à lei de criação deste programa (Lei n°
11.952 de 2009). No Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, por seu turno, até o
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momento foram negados os agravos de instrumento do INCRA – única agência estatal que se
posiciona a favor dos ‘assentados’ –, mesmo havendo evidências de irregularidades em torno
das posses dos acusadores. Tudo isso permeia a avaliação pelos residentes do assentamento de
que a justiça não seria justa, por tender a privilegiar os interesses de seus opositores, os quais
têm as condições para serem ouvidos.
Por outro lado, as organizações da Flona do Jamanxim foram conseguindo, com apoio
de parlamentares e do prefeito, ampliar a margem de redução da UC pelo ICMBio – de
35.000ha a 200.000ha, podendo chegar a 400.000ha (quase um terço da área) se a proposta
das associações e do sindicato dos produtores, apresentada em audiência pública a partir de
um estudo técnico, for atendida.
Desse modo, o que parece estar ocorrendo em ambos os casos, é um jogo de forças
entre produtores rurais e o ICMBio – mas também o IBAMA pelas ações de fiscalização,
especialmente quando envolvem embargo de gado – na questão da redelimitação da Flona, e
entre ‘posseiros’ (por meio da justiça) e ‘assentados’ (representados pelo INCRA) quanto à
desafetação de partes do assentamento. Em ambos, há uma grande possibilidade de mudança
na situação jurídica dos limites de áreas que remete ao que foi observado por Oliveira e
Almeida (1989), guardadas as devidas proporções, quanto ao reconhecimento de terras
indígenas e sua demarcação pela FUNAI na década de 1980. Oliveira, em sua introdução à
organização “Os Poderes e As Terras dos Índios” na qual o texto anterior está inserido,
ressalta que essas mudanças, que não são lineares, decorrem “de um processo político de
acumulação de forças, com a formação de coalizões e a articulação progressiva de interesses”
(OLIVEIRA, 1989, p.9).
À luz dessa constatação, a questão anterior acerca dos critérios ditos técnicos ganha
uma dimensão política que contribui para o entendimento das relações de força observadas em
torno da Flona do Jamanxim e do PDS Terra Nossa. Ao lado disso, contribui para pensar o
questionamento de Palmeira (1989, 1994) acerca dos critérios do INCRA que, respaldado no
Estatuto da Terra, transferiu terras devolutas a particulares – cujo mecanismo continuou em
voga até recentemente, com idas e vindas especialmente dadas as denúncias emergidas na
década de 2000 (TORRES, 2012). De todo modo, isso não impediu que esse processo de
transferência estivesse sendo concluído de modo mais acelerado em Novo Progresso com a
atuação do programa Terra Legal na titulação das mesmas terras que haviam obtido
documento de posse pela autarquia e cujos critérios de regularização também deveriam ser
objeto de maiores investigações no município estudado.
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Assim, a coalizão de interesses que acumulou forças tendo em vista a redelimitação
tanto do PDS Terra Nossa quanto da Flona do Jamanxim, ao fim e ao cabo, parece se
relacionar principalmente com o mercado de terras do qual o Estado é integrante. A terra, seja
como mercadoria, fonte de recursos naturais (madeira e minérios), ou meio de trabalho e
produção encontra-se em uma disputa que envolve não somente o Estado (com seus múltiplos
institutos e âmbitos que tendem para um lado ou para o outro) e os agentes aqui estudados,
mas também grandes grupos empresariais multinacionais interessados na extração desses
recursos e que estão sendo privilegiados, em grande medida, por políticas como a concessão
florestal na Flona e de uso do subsolo, tanto na UC quanto no PDS.
Os madeireiros locais, por seu turno, buscam nas reservas florestais dos PDS um meio
de ter acesso fácil à terra regularizada, ao passo em que afirmam estar tentando se legalizar
para obterem licenciamento ambiental e concessão florestal, de modo a conseguirem se
manter no mercado de madeira frente a empresas madeireiras não estabelecidas no município.
Os garimpeiros, por meio de seu sindicato, também dizem querer se regularizar para manter
suas atividades em garimpos que até então faziam parte da Reserva Garimpeira e que, desde a
criação da Flona são objeto de disputa com grandes empresas mineradoras que estão
requisitanto ao DNPM requerimentos de pesquisa ou de lavra dentro do perímetro dessa UC,
para o que se deve ter a autorização do proprietário de terra.
Já dentre os comerciantes locais, os quais dizem depender da circulação monetária
oriunda do garimpo e se beneficiaram da febre de emprego das madeireiras até 2004, muitos
são também ‘proprietários’ de terra (com a titulação pelo Terra Legal) ou ‘posseiros’ e/ou
produtores rurais/pecuaristas. Os que têm a posse ou a propriedade podem usar a terra para:
produzir e trabalhar; extrair ouro e madeira; arrendar (como no caso de um entrevistado);
grilar, lotear e vender – como se costuma apontar ao se distinguir dos “verdadeiros grileiros”;
ou ainda como um bem que podem vender em momentos considerados necessários. Para estes
agentes, o Terra Legal é sinônimo de uma possibilidade real, mas lenta, de regularização
fundiária, ao contrário do INCRA, autarquia que seu sindicato critica diretamente.
Por outro lado, os assentados do PDS Terra Nossa que permanecem na terra, tentaram
plantar e criar animais, ainda que devido às dificuldades alguns tenham reduzido
drasticamente a produção agrícola e se apoiado em outras atividades. A sua defesa à terra do
assentamento não é necessariamente direcionada somente a um bem (mas pode ser também),
se vinculando a isso à demanda por serviços básicos, crédito rural (através do seu
reconhecimento oficial como ‘assentados’), cooperativas que viabilizem o escoamento e à
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escola que construíram em mutirão – que foi disputada à força com um dos que se
reivindicam ‘posseiros’ da área. A escola, por sua vez, é um dos únicos pontos mais
consensuais dentre os residentes do assentamento que os colocam em desacordo quanto à
redução do PDS. Contudo, a liminar da justiça que determinou a retirada de ‘assentados’ do
assentamento é percebida como uma espécie de ameaça maior que pode abrir precedentes no
que tange à garantia do acesso à terra e aos benefícios de ser ‘assentado’, o que pode ter
levado recentemente ao acordo mais geral com relação à redelimitação. Também é relevante o
fato de que possuem desconfianças com os órgãos de fiscalização ambiental, mas não se
encontram em oposição direta aos mesmos, como é o caso dos produtores rurais que
integraram ou apoiaram a interdição da BR-163.
Os variados institutos federais – IBAMA, ICMBio, INCRA e o programa Terra Legal,
cujo funcionamento interno no Oeste Paraense não se diferencia substancialmente da
autarquia que promoveu a colonização –, que buscam seguir as atribuições e prioridades do
governo federal (“Brasília”) por vezes obscuras até para seus funcionários, são assim
acionados de diferentes formas como “inimigos” ou obstáculos nos conflitos de conteúdo
sobretudo fundiário. Além disso, em contraposição à ideia de que se tratava de “uma terra sem
lei” que hoje estaria sendo gradativamente controlada com a intervenção do Estado, o que se
verificou é que havia claras leis e normas, o que é percebido pelos agentes ao falarem na
mudança das regras de jogo. Se o mercado de terras e as oportunidades e constrangimentos
impulsionados por políticas públicas ganham novos conteúdos, os agentes que vivem a
situação atual aprendem novos mecanismos para se adaptar ou conseguir vantagens com as
modificações.
Por fim, a própria diversidade de situações encontradas e de interesses em torno da
terra, sugere que os grupos apresentados enquanto tais na manifestação foram fruto de um
trabalho de construção social e política, ou seja, tanto está presente por parte dos presidentes
das suas entidades representativas a mobilização política para determinados fins quanto o
acionamento de memórias e projetos comuns aos representados, além de uma relação
cotidiana de visitar, criar laços de amizades e dar apoios em momentos vistos como
significativos.
Outro indicador que merece maiores investimentos de análise, são as relações (que
podem mudar com o tempo) que os agentes possuem com suas associações e sindicatos,
objeto

de

desconfianças,

mas

também

de

reconhecimento

por

parte

de

seus

associados/filiados. Os presidentes, por seu turno, encontram-se em uma posição ambivalente
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que é entendida enquanto tal pelos associados, que propagam rumores e/ou críticas quanto aos
interesses defendidos (benefícios próprios ou comuns), alianças ou contatos estabelecidos e
valores pessoais – associados a determinadas qualidades como ser (ou não) briguento/
batalhador.
Há, assim, expectativas quanto à atuação dessas entidades relacionadas a avaliações
sobre a atuação de seus presidentes em brigas pelos objetivos de cada grupo tanto em
manifestações e reuniões com agentes estatais, quanto nos apoios que se efetivam no
“cotidiano” por meio de ajuda, visitas etc. Esses elementos podem levar a lutas pela
representação e/ou em torno da legitimidade de representação do grupo, como se pôde
observar pelas posições contrárias acerca da interdição da BR-163 por produtores rurais.
Por fim, diferentemente do que indicam relatos orais e escritos locais, bem como
alguns trabalhos científicos costumam insinuar, nem a expansão da pecuária, do garimpo e da
atividade madeireira (e suas “crises”) permitem compreender esse complexo arranjo social
produzido historicamente. Tampouco se pode entendê-lo conferindo primazia à ação estatal
ou à iniciativa privada, do que decorre uma valorização ou denúncias dirigidas a um desses
polos – ainda que determinadas denúncias sejam importantes politicamente.
O presente estudo, não pretendeu dar conta de uma explicação totalizante dessa
configuração que envolve também o Estado, mas sim propôr uma interpretação que poderia
complementar estudos já realizados na ‘região’ e dialogar com pesquisas mais qualitativas
que buscaram problematizar lugares comuns nas abordagens sobre processos de ocupação
territorial, de migração e de expansão de determinadas atividades e modelos de produção em
outros locais no Brasil.
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