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1. INTRODUÇÃO 

A realidade do espaço agrário do sudeste paraense vem sofrendo com o aumento da violência via 
ameaças de morte e assassinatos de lideranças ou de chacinas em acampamentos existentes na sub-região. Isso 
porque os acampamentos representam a resistência concreta ao modelo de desenvolvimento hegemônico 
pautado na agropecuária e mineração. Por esse motivo, no ano de 2017, uma série de despejos foram propostos 
com o intuito de desterritorializar os acampados e “limpar” o território, para a ampliação desse projeto, 
mediante a construção de ferrovias, portos e recuperação das áreas onde se localizam os acampamentos, para 
a posterior exploração da pecuária, da soja e do minério. Nesse contexto é de fundamental importância estudar 
os acampamentos organizados pelos sindicatos/Fetagri e movimentos sociais, com destaque ao MST, 
compreendendo suas diferenças e aproximações, conflitos e ações conjuntas, bem como as estratégias de 
desconstrução desses acampamentos por parte dos agentes econômicos hegemônicos e pelo Estado, pois assim 
podemos perceber as estratégias e racionalidades que envolvem a disputa pelo território no campo do sudeste 
paraense.  

O estudo se realiza no espaço agrário de Canaã dos Carajás por ser hoje um dos principais territórios 
em disputa no sudeste paraense, tendo em vista a existência de diversos agentes que atuam de maneira distinta 
em variadas escalas geográficas, a exemplo da VALE S.A que é a terceira maior mineradora do mundo; dos 
fazendeiros que se articulam à empresa mineradora, mas possuem uma participação regional ou nacional; os 
pequenos produtores rurais, que operam em uma escala local e são compelidos à venderem suas terras ou se 
reterritorializarem em outros locais em virtude dos interesses minerários sobre o subsolo; e, por fim, os 
movimentos sociais e/ou sindicais compostos por agricultores que perderam suas terras, por ex-trabalhadores 
da empresa ou de fazendeiros, bem como imigrantes oriundos sobretudo do Maranhão que se lançaram na 
busca por empregos nos projetos de mineração, mas acabaram por reforçarem as estatísticas de desemprego 
municipal. Esses últimos desenvolvem uma política de escala (SMITH, 2000), que se refere a disputa pelo 
território local mobilizando outras escalas (desde à do cotidiano até a internacional) com o intuito de 
estabelecerem relações em rede com outros movimentos impactados pela mineração e igualmente veicular as 
violências sofridas pelos agentes hegemônicos. 

O objetivo da pesquisa é identificar e analisar as estratégias de territorialização dos movimentos 
sociais/MST e movimentos sindicais/FETAGRI-PA no sudeste paraense, a partir dos acampamentos 
provenientes da luta pela terra no município de Canaã dos Carajás. 
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Esse objetivo se desdobra em dois específicos, a saber: a) identificar e analisar as formas de 
organização da luta pela a terra dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais no município de Canaã 
dos Carajás entre os anos de 2015 a 2019; b) identificar e analisar as principais formas de desarticulação 
territorial dos acampamentos empreendidas pelo Estado e os agentes do modelo de desenvolvimento 
agropecuário e mineral em Canaã dos Carajás. 

O corpo do trabalho está dividido em três momentos. A primeira identifica a parte metodológica da 
pesquisa. No que concerne a segunda se refere à exposição dos resultados e discussões teóricas tecidas ao 
longo da orientação realizada ao final do ano de 2018 e início de 2019. Por fim, apresentou-se as considerações 
finais.  

Cabe salientar que esta pesquisa foi construída enquanto parte do projeto maior intitulado A 
Territorialidade da Luta pela a Terra no Sudeste Paraense a partir dos Movimentos Sociais/MST e 
Sindicais/FETAGRI-PA. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

O trabalho foi elaborado a partir de discussões teórico-conceituais que subsidiaram a interpretação 
acerca da realidade histórico-geográfica do sudeste paraense enfatizando a disputa territorial do seu espaço 
agrário, nesse sentido discutimos e elaboramos textos sínteses referentes as principais ideias de autores 
importantes. Como principal base teórica utilizamos Robert David Sack (1986), a partir do Livro intitulado 
Human territoriality: its theory and history.  A obra nos possibilitou compreender o conceito de território e 
territorialidade humana, entendida como uma “estratégia espacial para afetar, influenciar ou controlar fontes e 
pessoas, controlando área; e, como uma estratégia, a territorialidade pode ser ligada e desligada” (SACK, 1986. 
p.3). O conceito é chave para desvelar os processos relativos à luta pela terra no Brasil e, particularmente, no 
sudeste paraense. Nesse sentido, outro trabalho de importância seminal foi o de Bernardo Mançano Fernandes 
(2002) no livro Questão Agrária, Pesquisa e MST. 

Ainda como parte metodologia laçamos mão do trabalho de  campo realizado nos meses de fevereiro 
e agosto do ano 2019, em seis acampamentos: União Axixá, Eduardo Galiano – ambos organizados pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Alto da Serra, Grotão do Mutum, Planalto Serra 
Dourada – atrelados ao Sindicado dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR)/ Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) do estado do Pará – e Nova Conquista II – ligado  à Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf) do Pará -.   

Na ocasião se procedeu a observação sistemática, por meio da qual restringimos nossa relação com o 
grupo pesquisado no momento da pesquisa de campo, desenvolvendo uma participação relativa no cotidiano 
dos agentes estudados, por meio da observação dos eventos do dia-a-dia (MINAYO et alii, 1994) dos 
acampados. Concomitantemente foram aplicados 236 questionários que abrangeram 23,34% das famílias 
acampadas que correspondem a 1.011. Igualmente se realizou entrevistas semi-estruturadas com lideranças 
dos movimentos sociais e sindicais envolvidos na luta pela terra, bem como com representantes dos 
acampamentos pesquisados. Também se fotografou a paisagem com o intuito de registrar as condições de 
reprodução social (casas de lona, barro ou madeira, além de barracões onde se realizam as reuniões), 
econômica (produção agrícola, criação de animais de pequeno porte como aves), política (ocupações de prédios 
públicos como prefeitura, câmara dos vereadores, bloqueio de estradas e ferrovia, marchas pela cidade e 
construção de uma feira dos agricultores acampados) e cultural (igrejas, campo de futebol, rio etc.). Por fim, 
utilizou-se o GPS (Sistema de Posicionamento Global) para a construção de mapas temáticos (localização dos 
acampamentos, estrutura fundiária, principais conflitos, organização espacial dos acampamentos, dentre 
outros). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando se trata do processo de territorialização e luta pela terra no sudeste paraense recorremos a duas 
questões importantes. A primeira se refere ao conflito propriamente dito, manifestado na disputa pela a terra; 



 
 
e a segunda se reporta aos embates em torno dos projetos de desenvolvimento propostos pelos agentes 
econômicos e os movimentos sociais e sindicais. 

Assim, os recorrentes conflitos acerca do espaço agrário brasileiro expressam a tentativa de 
territorialização dos distintos projetos de desenvolvimento direcionados para o campo. Para Fernandes (2001), 
a questão agraria no século XXI possui novos e velhos elementos, que têm como referência as formas de 
resistências (manifestações, ocupações de prédios públicos e privados, bloqueios de estradas, denúncias de 
violência sofridas e etc.) e a implementação de assentamentos rurais (correspondendo ao momento de 
territorialização dos movimentos sociais e sindicais, além da possibilidade de implementação de seu projeto 
de desenvolvimento) como enfretamento ao modelo de desenvolvimento regional que se coloca enquanto 
hegemônico, pautado na concentração de terras, monocultivos voltados ao mercado externo (commodities 
como soja), pecuária (boi de corte) e mineração (ferro). 

Neste contexto que se encontra o município de Canaã dos Carajás, em que a disputa pelo território 
envolve a luta pela terra  e por um projeto de desenvolvimento envolvendo por um lado grandes fazendeiros e 
a mineradora VALE S.A, e do outro os acampados organizados pelos movimentos sindicais e sociais que 
reivindicam as áreas apropriadas pelos primeiros, mas que outrora compreendiam assentamentos rurais criados 
na década de 1980 pelo Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (Getat), que era subordinado à 
Secretária-Geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN), e criou à época o Projeto de Colonização Carajás 
I e II no município objeto da pesquisa.  

O objetivo do projeto de colonização era diminuir os conflitos fundiários existentes no Bico do 
Papagaio; assegurar o fornecimento de alimentos provenientes da agricultura para os trabalhadores do Projeto 
Grande Carajás (PGC), especificamente o Projeto Ferro Carajás, localizado no atual município de Parauapebas 
na Serra de Carajás; e por fim, constituía uma estratégia de conter os avanços dos imigrantes em ocupar a área 
pleiteada para a mineração. 

Esse projeto foi levado à cabo pelo governo federal que selecionou imigrantes principalmente de Goiás 
e Maranhão, os quais teriam acesso a lotes de 50 hectares localizados na porção rural, foram construídos 
também vilas com infraestrutura social (escolas, hospitais etc.) denominados de Centros de Desenvolvimento 
Regional (Cedere). Entretanto esses sujeitos não foram devidamente assistidos em termos de infraestrutura, 
assistência técnica e financiamentos, resultando na saída dos colonos pela venda da propriedade, ainda que 
essa tenha sido de maneira irregular por se tratar de uma área de assentamento,  ou pela violência, concorrendo 
para que houvesse uma reconcentração fundiária por parte de fazendeiros (MIRANDA, 1990). 

Ainda na década de 1990 a então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no período ainda estatal, 
iniciou pesquisas para saber das potencialidades minerais no município, levando a empresa, privatizada em 
1997, a desenvolver vários projetos, o primeiro foi o Sossego, cuja mina de cobre foi implementada em 2002 
e possui sua exploração iniciada em 2004 e mais recentemente o Projeto Ferro Carajás S11D, cujo estudo de 
engenharia iniciou em 2005 e teve sua execução encetada em 2015. 

Com o intuito de assegurar proteção territorial às áreas de interesse mineral da VALE, a empresa 
estabeleceu algumas estratégias. A primeira foi a compra de diversas propriedades rurais, sendo algumas 
convertidas em fazendas, as quais são utilizadas por fazendeiros em sistema de comodato. A segunda foi 
transformar determinadas áreas em parques ambientais, a exemplo do Parque Nacional dos Campos 
Ferruginosos que funciona como um muro de contenção à possíveis intenções de ocupação próxima a mina. A 
terceira foi a retirada de vilas limítrofes a mina, o que ocorreu com a vila Mozartinópolis, popularmente 
chamada de racha-placa, cujos habitantes foram realocados para o Projeto de Assentamento Américo Santana. 

Em contrapartida os movimentos sociais e sindicais cujos sujeitos migraram para Canaã dos Carajás 
em busca de emprego na VALE ou eram antigos moradores da área rural e perderam suas propriedades para 
os fazendeiros ou a mineradora, organizaram-se, particularmente no ano de 2015, e ocuparam as terras 
formando diversos acampamentos onde vivem várias famílias que sobrevivem principalmente da agricultura.  

Em alguns casos os acampados já foram despejados e se reterritorializaram em outros lugares para 
resistir, a exemplo do Grotão do Mutum e da Nova Conquista II, que residem em uma área bastante reduzida 
e com diminutas condições de produção de víveres, logo, as pessoas necessitam trabalhar para terceiros em 
troca de diárias. 

Em outros casos os acampados continuam na área ocupada e já repartiram o acampamento em lotes 
para o desenvolvimento de cultivos como hortas, frutas, mandioca, milho, arroz, fava etc., sendo parte 



 
 
consumida pela família e outra parte destinada para venda, principalmente para atravessadores que revendem 
os produtos em feiras e supermercados da cidade de Canaã dos Carajás. 

Os acampados sofrem cotidianamente diversas ameaças e violações de seus direitos como restrição à 
circulação nas estradas por parte de seguranças da empresa VALE, vigia por meio de drones e diversos 
artifícios jurídicos incriminatórios, que visam paralisar os processos de desapropriação de terras, fenômeno 
denominado de judicialização da questão agrária (RODRIGUES; MITIDIERO JÚNIOR, 2014).  

Esses acampamentos construídos pelos movimentos não são uma simples aglomeração de pessoas no 
mesmo lugar, e sim um espaço de resistência, formação e de ressocialização, é um espaço de articulação das 
principais estratégias de reivindicação para construir suas ações de territorialidade. Para Fernandes (2012, 
p.24), esses acampamentos compreendem “espaços e tempos de transição na luta pela terra. São, por 
conseguinte, realidades em transformação, uma forma de materialização da organização dos sem-terra, 
trazendo em si os principais elementos organizacionais do movimento”.  Nesse sentido o autor afirma que eles 
“demarcam nos latifúndios e nos territórios do agronegócio os primeiros momentos do processo de 
territorialização camponesa” (p.24) 

Para Miranda (2019) esses acampamentos são definidos enquanto territórios-acampamentos, que são 
produtos sociais advindos da luta cotidiana dos movimentos sociais e sindicais, que se utilizam da política de 
escala e da construção de uma rede geográfica solidária camponesa de luta pela terra, para permanecerem 
territorializados. Sua construção possibilita a disputa por hegemonia dos movimentos sociais e sindicais em 
termos materiais (terra) e imateriais (reapropriação dos aparelhos privados de hegemonia para a proposição de 
um outro projeto de desenvolvimento territorial). 

Nesta perspectiva, observamos as principais estratégias de resistências que tanto os movimentos 
sociais, quanto os movimentos sindicais usam para lutar, resistir e conquistar a terra no município de Canaã 
dos Carajás.  

O bloqueio de estradas e ferrovia (Estrada de Ferro Carajás) é a estratégia mais utilizada pelos 
movimentos em Canaã dos Carajás, visto que obstrui a circulação dos produtos minerais e impacta na 
reprodução do capital da empresa, lógica apontada pela Vale como um dos elementos de custos a serem 
considerados ao longo do ano.  Outra estratégia corresponde às ocupações de prédios públicos e privados e é 
mobilizada como resposta, sobretudo ao Estado, especialmente quando ele emite liminares de despejo com o 
objetivo de remanejar ou expulsar as famílias das terras, mas também para reivindicarem acesso a direitos 
sociais como transporte escolar para as crianças do acampamento, entrada de ambulância para atender os 
doentes, dentre outros. As feiras dos acampados em espaços públicos (ruas e praças) são importantes para 
chamar atenção da população local em termos da r-existência dos acampados e o sentido da luta. Nesses 
espaços realizam vendas de diversos produtos com preços abaixo do que normalmente é praticado na feira 
municipal e supermercados. Além de tentarem diminuir o preconceito existente para com os acampamentos 
definidos enquanto lugar de “vagabundos”, visto que durante a venda é feito um processo de diálogo com os 
clientes. Por fim, a estratégia das reuniões coletivas que consiste em mobilizar, discutir, articular, planejar e 
organizar todas as outras estratégias citadas a cima. 

É importante frisar que as estratégias construídas pelos movimentos são vistas como uma ameaça por 
parte dos agentes do capital e pelo Estado, nesse sentido, criam mecanismos para criminalizarem algumas 
dessas estratégias. Neste sentido que muitas vezes os embates entre essas forças terminam em conflitos. Nessa 
perspectiva que compreendemos que não foi por acaso que Oliveira (1999, p.99), ao analisar as transformações 
territoriais recentes no campo brasileiro escreveu que “...o surgimento da luta dos camponeses pelo o acesso à 
terra. A violência tem sido a marca registada desses conflitos...”   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário agrário da sub-região sudeste paraense possui elementos bem complexos, em especial Canaã 
dos Carajás pela presença do agronegócio e da mineração, contribuindo para que a disputa territorial seja mais 
intensa, pois os recursos disputados são a terra e o subsolo, resultando na necessidade de expropriação dos 
territórios dos pequenos produtores rurais por parte dos agentes hegemônicos que realizam a territorialização 
do capital (OLIVEIRA, 1999, p. 106),  mediante a monopolização da produção agropecuária e mineral, nesse 



 
 
sentido o capital “varre do campo os trabalhadores, concentrando-os nas cidades (...). Nesse caso o processo 
especificamente capitalista se instala, a reprodução ampliada do capital desenvolve-se em sua plenitude”.  

Como meio de resistir a esse processo os movimentos sociais e sindicais se organizam desenvolvendo 
a ocupação da terra outrora monopolizada pelo capital e cria acampamentos que possibilitam a reprodução 
social camponesa, que se efetiva em condições territoriais instáveis e marcadas pela insegurança e incerteza, 
mas constitui muitas vezes a única forma possível de sobrevivência, ainda que em condições precárias, como 
bem nos fala alguns acampados [o que significa ser acampado] “É insegurança, é ficar sem rumo, sem nenhuma 
certeza”. “Ser acampado é lutar para conseguir o pedaço de terra, porque se não for assim não consegue”. “É 
uma luta, uma atribulação, é uma atividade complicada, é uma luta difícil, mas necessária para ter meu canto 
de terra”3 
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