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1. INTRODUÇÃO   

    

O presente trabalho se propõe a refletir sobre os conflitos agrários e as resistências Camponesas na 

Luta pela Terra, no Sudeste paraense, decorridos em função dos grandes projetos de desenvolvimento 

implementados nessa região, durante a Ditadura Civil Militar no Brasil (1964-1985) que pretendeu estabelecer 

a integração da Amazônia ao resto do país. Essa integração ocorre por meio de um complexo eixo rodoviário 

que permitiu a migração humana e a circulação de mercadorias. Para a construção desse trabalho parto de uma 

revisão da literatura que venho desenvolvendo, no momento atual, sobre o contexto sócio histórico da  

Amazônia e os conflitos por terras. Essa revisão constitui-se em um dos objetivos do plano de trabalho 

“Conflitos Agrários e Resistências Camponesas na Luta pela Terra do Sudeste do Pará”, que desenvolvo no 

programa PIBIC//FAPESPA. Assim, apresento uma síntese das obras de Petit (2003), Emmi (1999), Hall 

(2000), Pereira (2017) e Afonso (2017), estudiosos dos processos históricos, políticos e sociais sobre essa 

região, sobretudo com a expansão do capitalismo que provocou mudanças profundas na estrutura sóciopolítica, 

ambiental e fundiária do Pará.  

As políticas desenvolvimentistas instituídas pelo Estado em resposta ao capital, em escala nacional e 

regional, promoveram impactos ambientais, culturais e sociais nos territórios e nas territorialidades dos 

trabalhadores rurais da Amazônia. Para os autores acima destacados, essas políticas contribuíram também para 

a intensificação de conflitos territoriais entre os grandes latifundiários e os trabalhadores rurais, estes últimos 

foram submetidos a constante violação de direitos, exclusão e marginalização, tanto de seus corpos quanto de 

suas práticas culturais. Esses autores analisam, ainda, que os conflitos pela posse da terra provocaram a 

desterritorialização de trabalhadores rurais que resistem para permanecer em seus territórios.   

    

2. METODOLOGIA   
  

Como me encontro no início do desenvolvimento do meu plano de IC, para esse artigo nos apoiamos 

na apresentação de um dos objetivos estabelecidos nesse plano, qual seja, o da revisão bibliográfica acerca do 

tema dos conflitos agrários, lutas, resistências, violência no campo e analises sobre os projetos de 

desenvolvimento na Amazônia, sobretudo aqueles que abordam a região do Sudeste do Pará. O propósito dessa 

revisão é situar o estado de produção acadêmica sobre o tema, ao mesmo tempo, avançar na formulação de 
analises atuais sobre o contexto em pesquisa. Assim, elaboramos uma síntese das reflexões nas obras de autores 

que escreveram sobre o tema acima destacado, são eles Petit (2003), Emmi (1999), Pereira (2017), Hall (2000), 

Afonso (2017).  

Ressalta-se que no plano de trabalho acima destacado privilegiamos a pesquisa qualitativa voltada às 

técnicas sociológicas de investigação, não excluindo procedimentos de outras áreas de conhecimento das 

Ciências Humanas que possibilitem a coleta de dados específicos sobre o tema.   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Como referido acima, o resultado alcançado, até o momento, é a revisão bibliográfica, com destaque 

para algumas obras que tratam do contexto da região de Marabá. Em “Chão de Promessas: elites e 

transformações econômicas no estado do Pará pós-1964”, Pere Petit (2003), historiador, apresenta através de 

um balanço histórico as transformações socioeconômicas e políticas decorrentes dos grandes projetos 

implantados no Pará pós-1964, sem deixar de vincular essas transformações regionais ao âmbito nacional,  

  
  
embora dê maior ênfase ao enfoque regional, com destaque para a região de Marabá, lócus de sua investigação. 

O autor apresenta reflexões e discursões teóricas acerca das articulações políticas de uma elite que se estrutura 

através da posse da terra, da exploração dos recursos naturais e das articulações políticas regionais. Outrossim, 

aponta que essa região é marcada pela lutas por terra entre os trabalhadores rurais e os grandes latifundiários 
na região que disputam o território e o acesso aos recursos naturais. Sua análise histórica e política enfatiza as 

contradições sociais presente na Amazônia, rica em recursos naturais e com intensos conflitos sociais.   Outra 

obra estudada foi “A Oligarquia do Tocantins e o Domínio dos Castanhais” da socióloga Marília Emmi (1999), 

cuja reflexões assim como as de Petit (2003), acima destacadas, possuem pontos de convergência tanto em 

relação aos temas estudados, quanto na relação do lócus de análise, no caso, Marabá. A análise sociológica e 

histórica de Emmi nessa obra se concentra no estudo de uma oligarquia que se estrutura econômica e 

politicamente por meio da posse da terra, os castanhais, em articulações e rearticulações de um jogo político 

regional. Essa oligarquia tem seu poder com a concentração latifundiária na região de Marabá. Com a 

implementação das políticas desenvolvimentistas, via os projetos de integração, intensificados a partir da 

década de 1970, ocorre uma reestruturação do poder dessa oligarquia, considera a autora.   

A década de 1970 representa um período de intensas transformações econômicas, políticas e sociais no 

Pará. É nesse momento que os grandes projetos de desenvolvimento ganham ainda mais força, como ressalta 

o historiador Airton Pereira (2017) em seu artigo “Colonização e conflitos na Transamazônica em tempos da 

ditadura civil-militar brasileira”, ao apresentar, em sua abordagem, o projeto de colonização das margens da 

Transamazônica (BR-230), iniciado a partir dos anos de 1970. Esse projeto, fruto das políticas 

desenvolvimentistas dos governos militares, tem sua implementação por meio do Programa Integrado de 

Colonização Marabá (PIC-Marabá), que englobava também os municípios de Altamira e Itaituba. O programa 

fora criado por iniciativa governamental e contava com o apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) e das prefeituras municipais, visando a instalação de “[...] 100 mil famílias de trabalhadores 

rurais até 1974, em lotes de cem hectares cada [...]” (PEREIRA, 2017, p.145). O estudo de Pereira demonstra 

como a implantação de projetos de integração e desenvolvimento, como o PIC-Marabá, ocasionaram, nessas 

localidades, severos conflitos agrários, negação, inviabilização e violação de diretos dos trabalhadores rurais.    

Não raro, esse processo de violação, objeto das políticas de desenvolvimento do Estado, faz com que 

o desenvolvimento proposto não chegue na mesma proporção para todos os trabalhadores, sejam eles urbanos 

ou rurais. É sobre essa perspectiva que o advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT), José Batista Afonso 

(2017) analisa em seu artigo “Violação de Direitos Humanos no Campo: um enfoque a partir da Amazônia”, o 

crescente agravamento dos conflitos sociais no campo, na região de Marabá e o aumento da violação de diretos 

humanos individuais e coletivos, corroborando, assim, para a desarticulação e o enfraquecimento das 

reinvindicações da população camponesa, mas também das urbanas, frente ao Estado.   

Seu estudo aponta para o fato de que a pesar dos avanços brasileiros no plano jurídico e da constante 

pressão dos movimentos sociais, ainda é muito forte a violação de direitos humanos na região Norte. As práticas 

de violação dos direitos – trabalho escravo, invasão te terras indígenas e quilombolas, ao invés de 

desaparecerem com os novos aportes jurídicos e com a pressão de organismos em defesa de direitos sociais, se 

rearticularam, adaptando-se, assim, as novas práticas modernas de violação de direitos do capitalismo.  

A expansão do capitalismo na Amazônia, durante os anos em que vigorou o regime militar no país 

(1964-1985), propiciou novas formas de relação com a terra, levando sua exploração econômica ao extremo, 

causando a degradação dos recursos naturais, além de intensificar os conflitos em torno da posse da terra. Essas 

novas formas de relação desconsideraram os trabalhadores rurais, seus conhecimentos tradicionais e suas 

formas de vida não capitalista e em interação com o meio ambiente. É sobre esse enfoque que Anthony Hall  

(2000) em seu artigo “O CAT e as políticas emergentes de desenvolvimento sustentável na Amazônia 

brasileira” traz uma abordagem mais abrangente da Amazônia e da importância de se repensar o modelo de 

desenvolvimento predatório implementado nessa região.    

A análise do autor pauta-se numa reflexão mais complexa de desenvolvimento, ao considerar sua 

dimensão sustentável, ancorado na concepção de conservação produtiva, em que o trabalhador rural aparece 

como sendo peça chave para dar viabilidade e sustentação a um modelo alternativo de desenvolvimento 

sustentável.   

As diferentes obras analisadas, levando em consideração suas especificidades e diferentes abordagens, 

refletem as transformações na Amazônia decorrentes das sucessivas mudanças na estrutura 



políticoadministrativa nacional e regional e seus impactos ambientais, sociais e culturais, aos territórios e aos 

sujeitos que nela vivem.   

Nesse bojo, essas análises convergem com os objetivos propostos no plano de IC em desenvolvimento, 

permitindo o aprofundamento de nossa reflexão, numa perspectiva sociológica e interdisciplinar, sobre as lutas 

e as resistências camponesas, a partir da implementação das políticas desenvolvimentistas na Amazônia 

Oriental, no período de redemocratização do país e, desse modo, compreender os efeitos sócio-políticos dessas 

mudanças no campesinato para ter acesso à terra e nela permanecer.   

  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O plano de IC encontra-se em sua fase inicial de construção, em virtude disso não se tem, até este 

momento, uma conclusão acerca da hipótese que nos propusemos avaliar: a de que o território Sudeste do Pará 

é um espaço com sentidos multidimensionais e políticos, onde o campesinato constrói suas estratégias de ações, 

resultado de seus saberes, práticas, experiências e sonho, mas também de suas lutas. Logo, o objetivo do projeto 

é verificar a validade ou não dessa hipótese, levando em conta o acelerado processo de mudanças e de violência 

ao qual esses sujeitos vivem.   

Nessa perspectiva refletimos, a partir dos autores acima analisados, que as políticas 

desenvolvimentistas instituídas pelo Estado respondem aos interesses do capital que objetiva sempre 

expandirse sobre os territórios, onde obtém as fontes de sua reprodução econômica por meio da exploração 

acelerada e destrutiva da natureza, e, também, da articulação das forças políticas regionais e locais. Segundo 

esses autores essa dinâmica tem promovido impactos ambientais, culturais e sociais nos territórios e nas 

territorialidades dos trabalhadores rurais da Amazônia e intensificado os conflitos territoriais entre os grandes 

latifundiários e os trabalhadores rurais. Estes últimos foram submetidos a constante violação de direitos, 

exclusão e marginalização, tanto de seus corpos quanto de suas práticas culturais, provocando assim sua 

desterritorialização, contra a qual eles resistem para permanecer em seus territórios.   
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