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Se você tem coragem de lutar, lute
José Cláudio (Entrevista 1)

Entrevistador: Qual é o sonho da senhora aqui?
Maria do Espírito Santo: Meu sonho, hoje, eu não posso dizer mais
que é um sonho individual. Porque antes era um sonho coletivo, de ver essa floresta, esses 22 mil hectares,
essas quase 400 famílias que hoje moram aqui, todo mundo agregando valor em sua renda como
extrativismo. Esse que era o sonho.
Entrevistador: Vivendo com a floresta?
Maria do Espírito Santo: Convivendo com a floresta de forma
sustentável, ecologicamente sustentável e viável e justa, né.
Maria (Entrevista 2)
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Resumo
Esta tese parte de um caso analisador-revelador, o duplo homicídio dos ambientalistas
populares Maria do Espírito Santo da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, no sudeste do
Pará, na Amazônia Oriental, para investigar as contradições do desenvolvimento, a
violência nos conflitos socioambientais e as estratégias de resistência das classes
subalternizadas na luta pelo comum e pelas alternativas de existência. Articulo uma
perspectiva de investigação descolonial em ecologia política para tentar responder a
diversos questionamentos que surgem a partir de um problema central: Como o modelo de
crescimento econômico na primeira década do século XXI e as políticas ambientais se
relacionam com as instituições democráticas do país? A hipótese com a qual trabalho é que
existe uma contradição entre o papel atribuído às instituições e o modelo econômico
colocado em prática, o que gera uma permanente tensão entre os sentidos do interesse
publico e os benefícios privados, que conduz à associação de interesses antidemocráticos e
limita a prática da política como uma anti-violência. Dentro deste quadro analítico em
ecologia política, investigo a expansão do capitalismo a partir do efeito de compressão do
tempo e do espaço, e a apropriação do tempo-espaço em trocas desiguais globais,
construindo um espaço da extração aonde os obstáculos para o avanço do capital são
removidos violentamente. Para situar localmente a compreensão da violência nos conflitos
socioambientais, proponho uma revisão analítica do espaço sócio-histórico dos castanhais
de Bertholletia excelsa, como um ambiente antropogênico, transformado em um espaço de
conflito territorial com o avanço do capitalismo e os cercamentos. Em uma ecologia dos
saberes, é desenvolvido um procedimento investigativo que busca registrar experiências na
construção de alternativas. Estas alternativas emergem da luta dos movimentos sociais
aprendidos como um processo epistêmico, o qual sustento por uma revisão da formação do
movimento sindical e a construção da ideia do agroextrativismo como uma possibilidade
alternativa de desenvolvimento sustentável em uma luta contra-hegemônica contra a
privatização do comum. O processo de privatização do comum é entendido como um
movimento continuado, violento, e que visa separar a classe trabalhadora das condições
materiais de reprodução. Como principal contribuição, interpreto a "ousadia" como revolta
constituidora do processo de subjetificação na luta pelo comum e pela vida.
Palavras chaves: Ecologia política; conflitos ecológicos; ambientalismo popular;
extrativismo; violência
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Abstract
This thesis elaborates on a core case-study, the murder of Maria do Espírito Santo and José
Cláudio Ribeiro da Silva, a couple of ‘popular environmentalists’ in the southeast part of
the state of Para, in the Eastern Amazon, to investigate broader contradictions of
development and the role of violence and resistance in socio-environmental conflicts,
focusing on subalternized classes in the struggle for the commons and alternatives to
existence. My proposal is to articulate a decolonial research perspective in Political
Ecology, in order to answer the central question of this research: how has the accelerated
economic growth model pursued by Brazilian governments in the first decade of the 21st
century affected the country’s environmental politics and democracy itself? My hypothesis
is that there is a main contradiction between the role of state institutions and the economic
model, which produces a permanent tension between public interests and private benefits;
this tends to produce an antidemocratic association of interests between State and the
private sector, which limits the exercise of politics, understood as the opposite of violence.
Building upon the analytical framework of Political Ecology, I investigate the expansion of
capitalism from its main effect of "time-space compression" in unequal global exchange, a
process that constructs spaces of extraction where any obstacle to the advancement of
capital must be violently removed. In order to situate locally the understanding of violence
in environmental conflicts, I propose a socio-historical review of the forestry space of the
castanhais (chestnut forest) of Bertholletia excelsa (Brazilian nut) as an anthropogenic
environment, inhabited by human populations through the past 9.000 years and, until
recently, a territory occupied by Tupi and Macro-Jê Amerindians populations. This
anthropogenic forest has been transformed into a space of territorial and environmental
conflicts through the expansion of capitalism and enclosures during the last century. Using
the sociological perspective of the "ecology of knowledges", I develop a process of
investigation that aims to articulate different experiences in the construction of economic
alternatives and alternative forms of existence as they emerge from the struggle of labor/
social movements in the rural areas of Amazonia. These are built around the idea of
agroextractivism as a possible alternative to sustainable development and deforestation, in
a counter-hegemonic movement against the privatization of the commons and
overexploitation of labour. I look at the process of privatization of the commons as a
violent movement that has as its main objective to divide the working class from its
material conditions of reproduction. The main theoretical contribution of the thesis is a
reflection on the concept of "dare" (ousadia), as Maria do Espírito Santo would describe
what motivates her and Zé Claudio to fight for the forest: as a revolt of subjectification in
the struggle for the commons and for life.
Keywords: Political Ecology, environmental conflicts; ‘environmentalism of the poor’;
extractivism, violence
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INTRODUÇÃO

Maria do Espírito Santos da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva 1 se autoidentificavam como ambientalistas populares, agricultores extrativistas, castanheira e
castanheiro, cabocla e caboclo, trabalhadora e trabalhador rural, educanda popular e
assentada e assentado, e viviam no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE)
Praialta Piranheira, em Nova Ipixuna, sudeste do Estado do Pará, localizado às margens do
lago da usina de Tucuruí, no rio Tocantins. Foram assassinados na manhã do dia 24 de
maio de 2011. Dois pistoleiros alvejaram as vítimas com tiros de espingarda em uma
emboscada ao lado de uma ponte em más condições dentro do assentamento, na estrada em
direção à cidade de Nova Ipixuna, a oito quilômetros da casa onde viviam. Foi uma morte
brutal e covarde, sem chances de defesa, por "motivo torpe", planejada, feita por
encomenda em uma "empreitada criminosa" e com requintes de crueldade — a orelha
direita de José Cláudio foi cortada, enquanto ele ainda estava vivo, como prova do crime.
O casal denunciava aos órgãos públicos, nos últimos dez anos, crimes ambientais e
grilagem de terra no PAE. Este duplo homicídio teve uma ampla cobertura da imprensa
brasileira e internacional, provocou comoção pública, revolta da população local, de
entidades ambientalistas e dos movimentos sociais.
A repercussão provocou reações na arena política institucional. No mesmo dia do
assassinato, em Brasília, a Câmara dos Deputados votava o Novo Código Florestal (Lei
12.651), tema que opôs deputados ruralistas, apoiados pelos partidos conservadores, e
ambientalistas, aliados com setores mais progressistas do Congresso. Logo nessa mesma
manhã, o assassinato foi trazido à pauta política em pelo menos três situações: primeiro, a
presidenta Dilma Rousseff (PT), informada pelo secretário-geral Gilberto Carvalho, que
estava reunido com o lobby ambientalista, determinou ao Ministro da Justiça que acionasse
imediatamente a Polícia Federal para investigar a morte do casal 2; em seguida, foi feito um
anúncio público das mortes no Plenário pelo deputado chefe da frente ambientalista, e foi
1

Adiante vou me referir pelo primeiro nome de ambos, Maria e José Cláudio, ou apenas "o casal".

2

Correio do Tocantins impresso (2011) Dilma manda Polícia Federal apurar morte de líder extrativista, 26
e 27 de maio; O Estado de S. Paulo impresso (2011) Dilma pede que PF investigue assassinato de ativistas
no Pará, 25 de maio
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vaiado por ruralistas enquanto lia trechos de uma entrevista de José Cláudio3; a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, no fim do dia, emitiu nota classificando
o assassinato de "bárbaro", "com o objetivo de calar a voz de lutadores de uma justa e
honrosa causa", e terminava a nota por exigir das autoridades do Estado do Pará "uma
rigorosa investigação e ação enérgica para evitar que esse e outros casos de execuções
sumárias fiquem impunes"4.
Em Marabá foi organizado um grande cortejo fúnebre, com mais de 10 mil
pessoas e ampla presença dos movimentos sociais (MST, FETAGRI, FETRAF, CNS,
CPT) e de autoridades do governo federal e estadual 5 . Em toda a mídia, a principal
referência feita ao trabalho do casal era a palestra de José Cláudio no TEDxAmazonia, em
Manaus, novembro de 2010, disponível para acesso desde fevereiro de 2011. Nela, José
Cláudio disse que todos aqueles a quem ele denunciava por crimes ambientais,
madeireiros, carvoeiros, "acham que eu não posso existir", que vivia com "uma bala na
cabeça" e que poderia ser assassinado a qualquer momento: "Eu posso estar hoje aqui,
conversando com vocês, daqui um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci."6
Essas fortes declarações tomaram uma conotação ora profética, ora martirizante.
Até o crime, a luta do casal não tinha atenção pública, e havia nebulosidade na sua
compreensão. E uma pergunta que intrigava, e difícil de ser respondida, era entender o que
levou esse casal a travar uma luta ambientalista praticamente a sós, até a morte, mesmo
sabendo do risco que corriam de serem executados? E em meio a tantos inimigos – o
"eles"–, contra quem, e o quê, afinal, lutavam?
Nos dias seguintes ao crime ocorreram outros homicídios na Amazônia. Na
mesma semana, e no mesmo assentamento, foi morto o assentado Erivelton Pereira dos
Santos (26/05/2011). Três dias depois do casal, em Rondônia, foi assassinado por um
pistoleiro, à luz do dia e sem disfarces, na cidade de Vista Alegre do Abunã, Adelino
Ramos, conhecido como "Dinho", (27/05/2011), liderança camponesa do Movimento
Camponês de Corumbiara, integrante do PCdoB e sobrevivente do Massacre de
3

Vice impresso (2011) Vida Longa à Sua Majestade: Uma Crônica de Mortes Anunciadas, 4 de julho [10 de
outubro de 2015]

4

Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, Ministra-chefe. Brasília, 24 de maio de 2011.

5

Vice impresso (2011) Vida Longa à Sua Majestade: Uma Crônica de Mortes Anunciadas. 4 de julho [10 de
outubro de 2015]

6

Ribeiro da Silva, José C. (2011) TEDx https://www.youtube.com/watch?v=XO2pwnrji8I [10 de outubro de
2015]
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Corumbiara7. E na semana seguinte (02/06/2011), Marcos Gomes dos Santos, trabalhador
rural, foi morto por pistoleiros em Eldorado dos Carajás, no Pará 8 . Essa sequência
provocou uma sensação de "explosão de violência", e uma série de reportagens sobre
"violência na Amazônia" foram publicadas nos meses seguintes9.
Eu conheci Maria e José Cláudio sete meses antes do homicídio. No sábado 9 de
outubro de 2010 fui visitá-los na casa onde viviam, um lote com 18,5 alqueires de floresta
dentro do PAE. Minha intenção era conhecê-los pessoalmente, conhecer a luta ambiental
que lideravam e realizar entrevistas em torno destes temas e de suas trajetórias de vida.
Esse encontro foi organizado com o apoio de agentes da Comissão Pastoral da Terra (CPT)
em Marabá, e poderia servir para uma investigação que eu realizava sobre o impacto da
produção de ferro gusa no desmatamento da Amazônia Oriental. Após um dia estimulante,
comecei a pensar estratégias para ajudá-los a atrair atenção para suas denúncias, em
diálogo com eles e com o advogado da CPT em Marabá, José Batista Afonso 10 .
Esperávamos que a visibilidade nos meios de comunicação pudesse intimidar aqueles que
os ameaçavam, estratégia já adotada em outras situações de ameaças com matérias na
imprensa local11. José Cláudio e Maria me disseram que tudo o que haviam me relatado, as
denúncias e as ameaças, era importante que "saísse na tevê". Além de publicar trechos na
imprensa escrita digital 12 imediatamente após conhecê-los, convidei o casal para o
TEDxAmazonia, que iria acontecer dali um mês usando trechos da entrevista que fiz com
José Cláudio e uma imagem poderosa que registrei, de José Cláudio com os braços abertos
em frente a uma grande castanheira que ele chamava de Majestade. Durante as
negociações com os organizadores do TEDx, José Cláudio e Maria decidiram que alguém
7

O Massacre de Corumbiara ocorreu em 9 de agosto de 1995, em Rondônia, resultando em pelo menos
dezesseis pessoas mortas e muitos desaparecidos.
8

O Estado de S. Paulo (2011) Trabalhador rural é morto em Eldorado dos Carajás — PA, 2 de junho.
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,trabalhador-rural-e-morto-em-eldorado-dos-carajas-pa,727225
[15 de outubro de 2015].
9

O Estado de S. Paulo impresso (2011) Reportagem especial: Conflitos na Amazônia; Escassez de matas
acirra conflitos no Pará; Cidade mais violenta do País vive explosão populacional; Pará faz da região norte
a nova campeão de homicídios no País. 12 de junho.
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Adiante vou me referir apenas a "José Batista".
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E.g. “Líder sindical caçado por pistoleiros em Nova Ipixuna”, O Liberal, 23 de agosto de 2002; “Mais um
sindicalista se diz ameaçado de morte”, Opinião, 10 e 11 de junho de 2010.
12

Vice (2010) Zé Cláudio e a Majestade, 28 de outubro http://www.vice.com/pt_br/read/ze-claudio-e-amajestade
[10
de
outubro
de
2015];
Terramagazine
(2010)
Uma
ex-floresta,
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4828777-EI16863,00-Uma+exfloresta.html [10 de outubro de
2015].

3

deveria ficar em razão da saúde do pai de José Cláudio, e seria mais seguro que fosse
Maria.
No dia seguinte ao assassinato me desloquei para a região e comecei a cobrir o
caso como jornalista para a mídia escrita13 impressa e digital e, posteriormente, dirigi e
produzi um filme documentário em parceria com o canal web norte-americano Vice, o
Toxic Amazonia14, com base nas entrevistas que eu havia filmado.
Depois destes assassinatos em série, violência na Amazônia tornou-se uma pauta
constante na imprensa, especialmente a situação de “ameaçados de morte”, com diferentes
"listas de marcados para morrer" nem sempre contextualizadas. Naquele momento, o
crescimento econômico do país, ainda que pouco eficaz no combate à abissal
desigualdade15, associado a um relativo controle nos índices de desmatamento que caíam,
desde 2004, cerca de 70% no índice anual. Esses indicadores pareciam desenhar um
quadro bastante positivo, no qual os complexos conflitos socioambientais atraíam menos
atenção da imprensa e da academia. Construiu-se uma narrativa ufanista do progresso que
vinha acompanhada de um antigo problema das percepções externas sobre a Amazônia: as
"questões ecológicas" costumam chamar mais a atenção do que os conflitos sociais —
como se não estivessem imbrincados. Já em 1980, José de Souza Martins apontou essa
contradição: “Enxergamos a devastação florestal na Amazônia, mas não enxergamos a
devastação humana e, até, institucional que ocorre nas chamadas áreas pioneiras do país”
(Martins, 1980: 108)
As notícias desses crimes ligados à luta pela terra e pela floresta foram inseridas,
em caráter de urgência e pressa, também em artigos científicos de prestigiosas revistas
internacionais16 (Walker et al, 2011; Hecht, 2011). Susannah Hecht terminou um artigo

13

Os principais textos produzidos nesse período são referenciados na bibliografia ao final

14

Loyola, Bernardo, e Milanez, Felipe. (2011) Toxic Amazon. 64 min, Nova York: Vice.

15

Pesquisa recente do IPEA mostrou que, ao contrário do que vinha sendo comentado, a distribuição de
renda não diminuiu no Brasil entre os anos 2006 e 2012: "Nossos principais achados são que a desigualdade
no Brasil é superior à medida por pesquisas domiciliares e, apesar de um leve aumento, em termos gerais
permanece estável no período 2006 a 2012", conforme Medeiros et al. (2015: 8).
16

Na revista da Association of American Geographers, com erro na ortografia do nome de José Cláudio,
assim escrevem os autores no epílogo do paper: This article was on its way to press when news broke that
João Claudio Ribeiro da Silva, an environmental activist from Pará State, and his wife, Maria do Espirito
Santo, were murdered in Nova Ipixuna, just north of Marabá. The two were ambushed in what appears to
have been a killing-for-hire to silence them. Ironically, they were shot, and their ears taken “as proof of
contract fulfillment,” on 24 May, the same day the Brazilian congress passed legislation to ease
deforestation restrictions on Amazonian farmers and ranchers. These two deaths add to the thousands who
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publicado logo após a morte do casal informando que a região entrara em um novo
período, após as boas noticias de crescimento, inclusão e controle do desmatamento,
desenhando o seguinte prognóstico”

In spite of the optimistic trajectory of the last years, there remain profound instabilities. The recasting
of the 1965 Forest Code in May 2011 suggests new political alliances at all levels may be recasting
Amazonia as a purely economic frontier. The explosion in violence against rural activists further
suggests that Amazonia is entering a new period. The ultimate fate of the Belo Monte dam on the
Xingu, which has been the object of continuous protests by native populations since the 1980s, still
remains an open question, as does the Madeira River Dam project. The recent purchase of more than
20 000 ha of agricultural lands by Chinese investors and production contracts to numerous grain
producers to assure supply in a context of historic droughts in China suggests that the terrain of
Amazonian development is more dynamic than ever, and that the array of social pacts, new
institutions and new forms of landscape conservation are about to experience strong pressures.
(Hecht, 2011: 14. grifo meu)

Acontece que grande parte desse crescimento econômico que esteve associado à
alta dos preços das commodities no mercado internacional dependia da massiva extração
de recursos naturais para exportação, cuja expansão do capitalismo extrativista provocava
a abertura de uma "nova fronteira" e novos conflitos. A "explosão da violência" seria um
indicador de uma "nova dinâmica". Entretanto, a ideia da "explosão" não se sustenta, pois
tem sido continua e perene. Tomando como referência a violência fatal, que é o que havia
chamado a atenção dessas publicações, os 12 assassinatos no Pará em 2011 seguiam a
média anual da primeira década deste século, de acordo com levantamentos da CPT: o
número era quantitativamente inferior às 18 mortes de 2010, ou às 13 mortes de 2008, às
24 mortes em 2006 ou, ainda, às 30 mortes de 200317. Sem dúvida alarmantes, o índice de
2012 no Pará não representa uma "explosão" em relação à contínua violência fatal ao longo
dos últimos anos (Medeiros, 2015). A "explosão" aconteceu "qualitativamente" pela maior
atenção dada ao problema da violência, e isso sim pode ter tido o efeito de abrir uma porta
para investigar contradições que passavam despercebidas. É possível que essa "trajetória
otimista" já contivesse, em sua estrutura, contradições que estavam invisibilizadas.
Ao mesmo tempo, a luta ambiental liderada pelo casal, a princípio, não se
encaixava no padrão da "luta pela terra" no sentido da conquista de terra pela classe
trabalhadora, uma vez que eles já eram assentados há quase 15 anos. Ao contrário, o caso

have died in the Amazonian Theater of Cruelty. The environmental destruction and human suffering that has
plagued Brazil’s northern region for decades must end. Walker, Robert et al (2011): 1169
17

Relatórios da Comissão Pastoral da Terra: Conflitos no Campo no Brasil
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parecia expor contradições em relação ao "estabelecimento" da classe camponesa na
Amazônia (Michelotti e Rodrigues, 2004). Com isso, também a existência de outras formas
de violências "lentas" e "discretas", que não tinham o mesmo impacto na mídia (Nixon,
2011). Associadas a desigualdades do crescimento em marcha "acelerada" pelos programas
de desenvolvimento, estas violências lentas podem ter criado condições sociais para a
erupção da violência fatal.
Através da ecologia política, foi possível construir uma abordagem original para
investigar esses meus questionamentos: nem apenas como questões de violência, ou de
desenvolvimento, ou de luta pela terra, ou de ecologia, mas todas essas variáveis sociais e
ecológicas de uma maneira integrada.
Nessa introdução, vou inicialmente discutir o problema e as hipóteses que
norteiam essa investigação. Em seguida, abordo a metodologia descolonial e os
procedimentos de investigação que foram utilizados, pelo paradigma do giro descolonial e
das epistemologias feministas sobre o qual construo o argumento em diálogo permanente
com os movimentos sociais e com as reflexões que foram produzidas por Maria e José
Cláudio — nesse sentido, entre os objetivos centrais desta tese está justamente o resgate e
registro deste material, produzido por mim ou ao qual eu tive acesso. Situo, dentro desse
marco metodológico, as entrevistas realizadas com o casal, cujas transcrições integrais
encontram-se nos Anexo 1 e Anexo 2, bem como o material de arquivo a que tive acesso
através de seus familiares, amigos e processos judiciais 18 . Em seguida, apresento o
problema da violência/resistência e minhas preferências de abordagem. Então apresento
um plano de desenvolvimento desta tese e as três partes em que foi dividida para responder
às questões analíticas levantadas e, por fim, e a partir da metodologia do espelho, de De
Sousa Santos (2014), desenvolvo uma autoreflexividade pela minha memória e inserção
nesse caso e no campo de trabalho.
Problema de investigação e hipóteses de trabalho
As primeiras questões que me provocaram a desenvolver essa tese estavam
ligadas a uma reflexão sobre a perenidade da violência fatal, brutal, real e material na

18

Processo no 00047098120118140028, Comarca de Marabá, e Processo no 1.23.001.000058/2013-16 Vara
Federal da Subseção Judiciária de Marabá/PA
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Amazônia, dentro de um quadro de um "ambiente violento" (Peluso e Watts, 2001). Por
que as mudanças sociais, com o crescimento econômico, e mudanças institucionais, com
uma democracia estável e novas instituições de defesa dos direitos humanos e instrumentos
jurídicos, não serviram para controlar a prática e o uso da violência extrema contra pessoas
nos conflitos no campo, tais como assassinatos, ameaças de morte, expulsões, trabalho
escravo especialmente no sul e sudeste do Pará, e por que esses conflitos permaneciam
violentos, sem a possibilidade de mediações políticas? Como a estrutura violenta da
expansão do capitalismo baseado na extração/apropriação de recursos naturais para
exportação está relacionada aos atos reais de pistolagens, ameaças, expulsões forçadas e
trabalho escravo?
Por outro lado, esse não é um processo unilateral. Há uma reciprocidade, desigual,
que emerge das resistências dos grupos subalternizados, que expõe contradições e geram
tensões nos processos de desenvolvimento (Martins, 1991). Não há uma passividade das
"vítimas", ou tampouco limitadas a uma discreta e sútil "resistência diária" (Scott, 1986).
Portanto, se a violência é um tema amplo, a coragem e a lucidez com que José Cláudio e
Maria enfrentavam seus inimigos provocam outras questões que podem ser ainda mais
desafiadoras, como coloquei inicialmente: por qual razão eles foram tão longe e o que essa
história pode revelar? Como um projeto de assentamento que resultou da luta do
movimento social, considerado um modelo social e ambiental, um projeto alternativo ao
desenvolvimento predatório, em cerca de dez anos foi destruído e suas principais
lideranças assassinadas? Por que Maria e José Cláudio arriscavam as suas vidas para
defender um projeto de assentamento praticamente colapsado na sua potencialidade
extrativista, se como formulavam essas estratégias de resistência? Como esse ativismo
ambiental populares se inseria na dinâmica dos conflitos e mobilizações na Amazônia? E,
o que passou despercebido das menções ao caso: como era, afinal, a proposta
agroextrativista e ambientalista que Maria e José Cláudio defendiam, sobre o qual haviam
produzido conhecimento e aprendido a viver com a floresta, portanto, uma práxis de luta?
Esta tese parte da análise de um caso para se chegar a um problema muito maior
que envolve a sociedade brasileira no seu complexo: que relação vem sendo estabelecida
entre o modelo de crescimento econômico levado a cabo pelos governos na primeira
década do século XXI, com as políticas ambientais e as instituições democráticas do país?
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É dentro desse quadro analítico que investigo o papel da violência e a sua relação com a
resistência popular.

Questão central

A questão central que direciona essa pesquisa é:
Como o modelo de crescimento econômico na primeira década do século XXI e
as políticas ambientais se relacionam com as instituições democráticas do país?
Minha hipótese é que existe uma contradição entre o papel atribuído às
instituições e o modelo econômico praticado, com uma permanente tensão entre os
sentidos do interesse público e os benefícios privados, que conduz à associação de
interesses antidemocráticos e limitam a prática da política como uma anti-violência.

Questionamentos complementares e hipóteses

Para desenvolver tal problema a partir do caso central investigado, proponho
alguns questionamentos complementares que, espero, conduzam a uma reflexão ampla da
hipótese proposta.


Como se articula, dentro da relação estabelecida entre o modelo
econômico e as instituições, a resistência ecológica popular que busca
formas alternativas de existência e convívio com o ambiente?

Minha hipótese é que a busca pela emancipação frente a expansão neoliberal do
capitalismo sobre os recursos naturais, enfrenta também o sexismo, o colonialismo (e
colonialidade) e o racismo, imbrincados como um nó e que atingem as formas alternativas
de relacionamento com o mundo e a própria possiblidade de existência dessas alternativas.
Essa é a minha interpretação para a ideia da ousadia que alimenta a luta de Maria e José
Cláudio.


Como a expansão do neoextrativismo para abastecer metabolicamente o
capitalismo global se relaciona com o tempo e o espaço local?
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A expansão do capital produz uma compressão, apropriação e transferência do
tempo-espaço de recursos e trabalho em um sistema-mundo caracterizado por trocas
ecológicas desiguais. Geograficamente situado em um lugar, esse intercâmbio pode
provocar a escassez de recursos naturais, devido a desigualdade na distribuição e acesso, e
levar a conflitos violentos situados em histórias e relações de poder locais.


Como a experiência ambientalista da classe trabalhadora e a defesa do
comum constituem um movimento contra- hegemônico dessa expansão do
capital?

Sustento que a aniquilação dos comuns deve ser considerada como o exemplo
central da maneira como a quinta lógica de não-existência (De Sousa Santos, 2006) — que
é igual a produtivista, contra o que é considerado como “improdutivo” — é posta em
prática, expandindo o cerco do capitalismo sobre territórios. Dois efeitos que chamo a
atenção: a esterilização da natureza, a desqualificação e até a aniquilação, ou seja, a
negação do direito de existir das pessoas e as populações que resistem a esse movimento.

Metodologia e descolonialidade
Dois procedimentos de investigação formam os pilares sobre o qual estruturo este
trabalho. Primeiro, a "ecologia dos saberes", pela qual proponho uma tradução e diálogo a
partir do uso de diferentes ferramentas sociológicas. E segundo, a ideia de que esta não é
uma investigação sobre um "estudo de caso", mas ao contrário: um "estudo a partir de um
caso", uma investigação que utiliza um caso crucial enquanto "analisador-revelador"
(Martins, 2009, Lefebvre, 1973). O objeto de pesquisa surge a partir das experiências de
campo, de longas observações participantes e de dezenas de entrevistas realizadas com
diferentes agentes em diferentes posicionamentos sociais. O espaço sobre o qual estendemse as reflexões que são desenvolvidas aqui, qual seja, o sul e sudeste do Pará, e mais
especificamente, o PAE Praialta Piranheira, constitui-se em um verdadeiro campo de
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batalhas, tanto físicas quanto de ideias, das quais emergem profundas contradições em
relação aos projetos e as alternativas de desenvolvimentos.
A metodologia de trabalho sobre um caso analisador-revelador, como sugere
Martins (2009), decorre da proposição de Henri Lefèbvre, que desenvolveu fenômenos
"analisadores-reveladores": aqueles fenômenos que, a partir de dados puramente
empíricos, são em si mesmos metodológicos. Esse é um caso específico, mas é ao mesmo
tempo um fenômeno dos conflitos socioambientais. Minha proposta, portanto, é aborda-lo,
metodologicamente, seguindo Martins e Lefèbvre, como um caso "analisador-revelador"
das contradições do capitalismo neoliberal e das estratégias de desenvolvimento na
Amazônia nos últimos anos. O fenômeno analisador-revelador é explicado, por Lefebvre,
como em analogia com medidores de radioatividade que revelam o que estava invisível,
mas presente no espaço, os geiger-counters: "Transgressions serve as Geiger-counters.
Causing this process to appear in all its contradictory and dialectical totality" (Lefebvre,
1978 [1976]: 14). Conforme reinterpretação oferecida por Martins: "Certas situações de
crise social servem como analisadores-reveladores, não só porque permitem melhor
compreensão sociológica, mas também porque evidenciam com nitidez as contradições
sociais." (Martins, 2009: 97).
Por outro lado, a ideia da "ecologia dos saberes" de Santos surge contra o risco do
desperdício de experiências, e sobre ela construo um paradigma de investigação que utiliza
tanto diferentes métodos de coleta e análise de dados empíricos, quanto perspectivas
situadas de análise. Nesse sentido, esta é uma proposta indisciplinar por localizar-se de
maneira contra-hegemônica em um nó que dialoga com distintas epistemologias
inter/trans/multidisciplinares (Morin, 1999): a ecologia política, a economia política
feminista e a descolonialidade. A indisciplinariedade surge aqui pela análise de um
ativismo popular que é trabalhada em diálogo, e não como objetificação de estudo, fazendo
uso de ferramentas que associam diferentes disciplinas, como o jornalismo, a sociologia
política e a economia ecológica. Os diferentes procedimentos de coletas de dados
procuram não apenas um aprofundamento no conhecimento, mas também uma permanente
exposição dos limites do conhecimento que pretendo produzir. Esta licença indisciplinar
não é retórica ou exemplificativa, mas busca compartilhar com a/o leitor/a percepções que
julgo importante de serem transmitidas para a articulação de uma "ecologia" investigativa.
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O campo da ecologia política é o estudos dos conflitos ambientais, das relações de
poder sobre os recursos naturais, e dentro dela, como marco teórico fundamental, faço uso
da perspectiva do ecologismo dos pobres (Martinez-Alier, 2002), e da ecologia política
latinoamericana, em sua vertente que busca compreender os conflitos além de sua
materialidade, mas também em suas dimensões ontológicas (Gudynas, 2014; Escobar,
2010, 2014). O giro descolonial (Grosfoguel, 2007) adotado surge da construção das
referências e dos questionamentos situados sobre os diferentes sistemas de dominação
interseccionados do matrix capitalismo/colonialismo/sexismo/racismo. Este trabalho é
construído a partir do pensamento e da luta de José Cláudio e Maria, e em diálogo com
outras concepções, acadêmicas ou não acadêmicas sobre as alternativas e as possibilidades
de vida em convívio com a floresta e, por fim, dialogando com referências teóricas da
sociologia brasileira na Amazônia (Ianni 1978; Santos ,1980; Martins, 1980; Esterci, 1987;
Hébette, 1991), e o trabalho de intelectuais orgânicos do movimento social da região de
estudo (Pereira, 2013; Da Cruz, 2014, 1997, Wambergue, [?])
A perspectiva metodológica da "ecologia dos saberes" associada a uma "ecologia
política descolonial" é um projeto em desenvolvimento. Se a ecologia política, tomada em
uma perspectiva ampla, é o estudo dos conflitos socioambientais (Martinez-Alier, 2002) e
das relações de poderes sobre a natureza, procurei construir essa análise a partir do diálogo
com os sujeitos diretamente implicados nesses conflitos que se localizam sociologicamente
abaixo da linha abissal (De Sousa Santos, 2006), e portanto sujeitos em uma posição de
lutas contra-hegemônicas, para tentar avançar em uma ecologia de epistemologias das lutas
socioecológicas emancipatórias.
Desde que foi criado o PAE Praialta Piranheira, em 1997, os assentados que lá
vivem, organizados em diferentes grupos heterogêneos com diversas trajetórias de vida,
foram constante "objetos de estudo" (Felix, 2008, Naase, 2010), ou então os objetos de
pesquisa eram os recursos naturais localizados onde vivem estas pessoas (Homma, 2000;
Sampaio, 2004; Oliveira et al., 2013; Castilho, 2014). Maria era crítica dessa metodologia
de trabalho, "só justamente para pegar fundamentação para as suas monografias, as
vivências nossas"19, e procurei respeitar essa vontade de não transformá-los objeto, mas em

19

Entrevista não confidencial
Espírito Santo da Silva, Maria (2010) Nova Ipixuna: 9 de outubro. Será
referenciada adiante como "Entrevista 2".
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sujeitos, através da proposta das traduções e do diálogo com os registros que foram
produzidos de seus pensamentos.
Dentro do quadro de investigação da ecologia política, trabalho a pressão
metabólica sobre os recursos naturais do território a partir de estatísticas produzidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio (MDIC) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Isto
permite com um levantamento sobre as mercadorias extraídas na região (como madeira e
carvão) e dos interesse de expansão sobre os recursos contidos na área territorial do PAE
(como áreas de pastagem para pecuária), de forma a tentar compreender uma questão
fundamental levantada por José Cláudio 20 , também em entrevista, quando questionado
sobre o impacto da extração madeireira, conforme abaixo:

Mas compra madeira ilegal que sai daqui, de castanha, que é ilegal, do mogno, que é ilegal, da
andiroba, que é ilegal, da copaíba, que é ilegal. E por que compram? Por que que não procuram a
origem? São coisas que eu procuro entender aqui como caboco21 aqui do mato e não consigo. Não
consigo mesmo. Como é que sai daqui de Nova Ipixuna, daqui do sudeste do Pará, e vai parar nos
portos do Espirito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, uma madeira proibida. E daí
embarca e vai para a Europa, para fora. Como pode? Ninguém entende. Isso, é de doer. Aqui fica o
estrago, fica o buraco. (Entrevista 1, grifo meu)

A ecologia política pode fornecer elementos para se problematizar a relação entre
o extrativismo predatório (Gudynas, 2009; Bunker, 2003; Martinez-Alier, 2002) e a
apropriação do tempo-espaço (Hornborg, 2005; Harvey, 1989; Altvater, 1989), com as
diferentes possibilidades de relação com o ambiente e alternativas de vida (Escobar, 2014).
Esse dialogo com o pensamento de José Cláudio e Maria é construído a partir do
material intelectual que foi deixado pelo casal e que foi possível organizar, pela entrevista
que realizei com eles, e por textos escritos por Maria22. Para isso, foi fundamental o acesso
aos arquivos pessoais dos familiares, ao arquivo da CPT em Marabá, e a consulta ao
processo criminal 23 sobre os homicídios. Procurei integrar o conhecimento possível e

20

Entrevista não confidencial
Da Silva, José Cláudio Ribeiro (2010) Nova Ipixuna: 9 de outubro. Será
referenciada adiante como "Entrevista 1"
21

Coboco, sm. (caboclo) – Índio. As pessoas mestiças não são chamadas de caboclo; esta expressão é apenas
empregada para nominar o índio (geralmente de forma pejorativa). (Von Atzingen, 2004: 36)
22

José Cláudio, que não chegou a cursar o programa do PRONERA nem de pedagogia no campo, escrevia
poemas em cadernos de anotações, cujos originais estão com seus familiares
23

Processo no 0005851-94.2011.8.14.0028
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disponível, e evitar o "desperdício das experiências" (De Sousa Santos, 2006). Cartas,
denúncias, textos, trabalhos para a universidade, todos os registros foram considerados e
articulados dentro de seus contextos para serem interpretados.
Ao longo dos anos em que acompanho este caso, realizei diversos trabalhos de
campo que divido em três fases distintas. Entre os procedimentos utilizados ao longo dos
anos, procuro estabelecer relações e traduções, de modo a articular e integrar as
experiências. Com o objetivo de aprofundar a reflexão, preferi correr o risco e caminhar
por um trajeto investigativo poucas vezes percorrido, ao articular jornalismo com
investigação-ação, e é esse o esforço que realizo nessa introdução, de apresentar os
procedimentos metodológicos de investigação. No entanto, esse trajeto já foi feito outras
vezes e alcançou bons resultados, por exemplo, por Paul Little (2001) .
A primeira fase ocorre entre setembro e novembro de 2010, quando produzi uma
investigação sobre a produção de ferro gusa e o carvoejamento como força de
desmatamento, e em janeiro de 2011, para pesquisa de um projeto de documentário. Parte
do material recolhido nessas viagens, como as entrevistas realizadas com o casal José
Cláudio e Maria, compõe o quadro de conhecimento sobre a região. Em seguida, após os
assassinatos, realizei outras cinco viagens a campo para investigações jornalísticas 24 .
Nelas, também foram realizadas entrevistas que são utilizadas nessa tese. A terceira etapa é
composta por outras três viagens a campo que foram feitas especificamente para as
investigações relacionadas a esta tese de doutoramento, que contaram com financiamento
específico, para a região de Marabá, Nova Ipixuna e sul e sudeste do Pará. Por fim, em
abril de 2015, estive na região como curador do festival de cinema Cinefront, a convite da
UNIFESSPA, e aproveitei a oportunidade para a realização de mais algumas entrevistas.
A primeira viagem a campo desta nova fase foi realizada para acompanhar o
julgamento dos assassinos e do mandante, em abril de 2013. As outras duas ocorreram em
setembro e novembro de 2014, para realização de novas entrevistas, pesquisa documental e
observação participante. Durante esse período, entre setembro e dezembro de 2014,

24

Viagens para a região, incluindo Belém, Marabá e Nova Ipixuna em todos os trajetos, realizadas após o
assassinato: viagem (1) de 27 de maio a 10 de junho de 2011, logo após o assassinato; viagem (2) 1-10 de
julho (acompanhado da equipe da Vice para o documentário Toxic Amazônia); viagem (3) 11-15 de agosto de
2011, para investigação para a revista alemã Stern; viagem (4), de 19 a 25 de setembro de 2011, para
acompanhar operação que prendeu José Rodrigues Moreira e seu irmão, Lindonjonson Silva, para a revista
GQ; viagem (5) 26 a 30 julho de 2012, com o jornalista britânico Misha Glenny para pesquisa de elaboração
de um livro e realização de novas entrevistas.
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realizei o Secondment do projeto Entitle no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. Em
Belém realizei entrevistas, observação participante acompanhando atividades de lideranças
do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), pesquisas no acervo do Museu
Goeldi, e duas outras viagens de campo para o Arquipélago de Marajó. Estas tinham por
objetivo

investigar

conflitos

socioambientais

nos

Projeto

de

Assentamento

Agroextrativistas ao longo do rio Pagão, em Curralinho, e o conflito entre comunidades
quilombolas e a expansão do agronegócio, em Soure e Belterra25.
Durante o julgamento, em abril de 2013, posicionei-me como observador
participante, posição na qual interagia com os diferentes agentes, além de posicionar-me
também como investigador atuante, no sentido de “investigação-ação”. Na perspectiva da
"investigação-ação" realizei a cobertura jornalística 26 e registrei imagens para uma
proposta de um projeto de documentário. Estive acompanhado de três assistentes, sendo
dois câmeras e uma jornalista operadora de áudio, que me ajudaram a realizar as
entrevistas e a registrar diferentes momentos durante dois dias muito intensos, cujo custo
não foi suportado pelo financiamento desta pesquisa. Todos os registros foram feitos sob
minha direção, e eram perguntas elaboradas por mim conduziam as entrevistas
semiestruturadas. Todos os entrevistados aceitaram que suas entrevistas fossem utilizadas
tanto para um eventual filme documental ou cobertura jornalística, quanto para esta
investigação acadêmica. Quando foi pedida a confidencialidade, esta condição foi sempre
respeitada e a/os entrevistada/os identificada/os apenas por um número. O objetivo central
era aprender pelos agentes locais as percepções sobre o caso em análise e as autorreflexões
que produziam sobre os conflitos nos quais estavam inseridos.

25

Como resultado preliminar da investigação sobre os conflitos ambientais envolvendo as comunidades
quilombolas publiquei o seguinte artigo na CartaCapital: ‘Somos Zumbi’, dizem quilombolas do Marajó
contra
o
agronegócio
http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-milanez/somos-zumbi-dizemquilombolas-do-marajo-contra-o-agronegocio-5352.html [de agosto de 2015].
26

Como colunista da revista CartaCapital, não deixei de apresentar também essa afiliação em campo quando
questionado. Especificamente sobre o julgamento publiquei os seguintes textos: “Mais uma barbárie
impune”, CartaCapital, edição de 5 de abril de 2013. E para minha coluna online: “Réus não teriam interesse
em matar casal”, http://www.cartacapital.com.br/sociedade/reus-nao-teriam-interesse-em-matar-o-casal;
“Antes
do
julgamento,
família
de
ambientalistas
teme
por
futuro”,
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/antes-do-julgamento-familia-de-ambientalistas-teme-por-futuro;
“Começa o julgamento ‘da defesa da ecologia’”, http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/comeca-ojulgamento-da-defesa-da-ecologia; “Condenar os executores e inocentar o mandante não tem sustentação”,
diz advogado da CPT, http://www.cartacapital.com.br/sociedade/condenar-os-executores-e-inocentarmandante-nao-tem-sustentacao-diz-advogado-da-cpt. [30 de agosto de 2005].
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As entrevistas durante a fase de investigações exclusivas para esta tese foram
semiabertas e abertas, dirigidas para compreender a inserção da/o entrevistada/o em
relação ao problema e as suas perspectivas, e servem como fontes orais. De maneira geral,
as entrevistas amplas e semiestruturadas seguiam uma seguinte sequência: (1) trajetória de
vida da/o entrevistada/o; (2) se conheceu o casal, quando e como foi, como era a relação
com eles, qual a proximidade que tinham; (3) se integrante dos movimentos sociais,
questionei sobre as lutas sociais na região, a trajetória e o momento atual, e como
observava a luta do casal dentro do contexto do Pará; (4) como a/o entrevistada/o percebia
a trajetória da região, e como analisava o momento atual em relação às lutas
socioambientais e as perspectivas de desenvolvimento econômico e social (inclusive, o que
entende por “desenvolvimento”). Foram realizadas entrevistas específicas, como com
juízes, promotores, delegados, sobre o tema de segurança pública e violência política; com
empresários e fazendeiros, sobre suas visões de mundo e os conflitos socioecológicos;
agentes públicos (IBAMA, INCRA, FUNAI, prefeito e secretários de Nova Ipixuna) sobre
questões específicas com suas áreas de ação e conhecimento relacionadas à trajetória da
região e das intervenções do Estado. No total, foram realizadas 58 entrevistas que
efetivamente são utilizadas nessa tese, das quais apenas 03 são confidenciais (Entrevista
52, 54 e 58). Portanto, apesar do tema ser delicado, poucas foram as pessoas que pediram
confidencialidade. Para garantir o anonimato desses informantes, estas três entrevistas não
tiveram o áudio registrado, apenas anotações. As pessoas ameaçadas de morte preferiram
ter seu nome divulgado (Entrevistas 11, 21, 22, 29 e 49).
Realizei pesquisa documental nos arquivos da CPT em Marabá e em Belém; tive
acesso a documentos produzidos pelo CEPASP, o LASAT e a APAEP através de seus
integrantes, quando solicitado; e à biblioteca da UNIFESSPA e o acervo do Museu
Paraense Emílio Goeldi. Consultei os arquivos da Embrapa-Amazônia Oriental, do Centro
de Trabalho Indigenista (“Acervo Carajás”) e do Instituto Socioambiental (“Povos
Indígenas no Brasil”), que estão digitalizados.
Através da lei de acesso à informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011)
solicitei documentos junto ao INCRA-SR 27, em Marabá, e o acesso a todo o arquivo de
inquéritos da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA), em Marabá, especificamente para
esta tese. Também tive acesso a documentos sigilosos de investigações do IBAMA e do
Ministério Público Federal, que me foram repassados a partir de fontes anônimas. E ainda
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como observação participante acompanhei quatro operações de repressão a crimes
ambientais na região junto do IBAMA.
Através de agências de estatísticas, IBGE e MDIC, acessei dados e informações
que são sempre identificadas, que compõe a pesquisa quantitativa relativa a indicadores de
economia ecológica.

3.1 As entrevistas com José Cláudio e Maria e os documentos do casal

As entrevistas fundamentais foram feitas com o casal no dia 9 de outubro de 2010.
Elas são identificadas como Entrevista 1 (José Cláudio) e Entrevista 2 (Maria), foram
transcritas integralmente e estão dispostas no Anexo I e Anexo II.
Eu havia me colocado na posição de jornalista, colaborador da revista
CartaCapital27, e interessado em fazer um documentário – daí a razão pela qual uma parte
das entrevistas foram filmadas. Essa posição contribuiu para que as entrevistas tivessem
fortes e profundas reflexões. Ao saber que suas falas poderiam atingir um público amplo,
a/os entrevistada/os (e isso não se restringe a José Cláudio e Maria), produziram uma
reflexão e um discurso mais elaborado, com mais cuidado na sua formulação e precisão, já
que se encontravam em uma posição de poder. Aparecer na imprensa é um signo de
distinção social. Diante disso, tinham consciência de que não falavam apenas para um/a
pesquisador/a recolher "fundamentação" para seus trabalhos, mas que efetivamente seriam
ouvidos e teriam suas ideias compartilhadas a partir de sua "própria" voz, apenas
amplificada por canais de comunicação.
A força das falas registradas se deve sobretudo à vontade do casal em falar. Me
coloquei na posição de ouvi-los, conduzindo as entrevistas tentando falar pouco e ouvir
mais, com perguntas curtas, por vezes provocativas, com a intenção de registrar reflexões
espontâneas. Não havia um objetivo específico na entrevista senão o de conhecê-los.
As entrevistas foram registradas em 12 arquivos de áudio, que totalizam 3 horas,
39 minutos e 44 segundos, sendo algumas cenas filmadas. Atuando como jornalista, eu
estava em uma posição de “alguém que vai levar mensagens”, com certo poder nesse
sentido por estar vinculado à uma revista “nacional” e com prestígio na esquerda, a
27

A revista seminal CartaCapital é a mais importante publicação jornalística da “esquerda”, o casal gostava
da revista, e uma das fotos Maria aparece lendo o exemplar que dei a eles. Sem dúvida essa filiação à
CartaCapital ajudou na construção de uma relação mútua de confiança.
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CartaCapital. Fui acompanhado de um agente da CPT de confiança deles, que fez as
apresentações.
Após o assassinato e durante o curso das investigações jornalísticas, me aproximei
e construí uma relação de amizade e confiança com familiares e alguns amigos do casal. O
primeiro engajamento era lutar contra a impunidade, promover o "efeito dissuasivo da
violência", como disse Frei Henri des Roziers (Entrevista 32). Laisa Santos Sampaio, irmã
da Maria, gentilmente permitiu o acesso ao acervo de trabalhos realizados por sua irmã
para o curso de especialização em Pedagogia do campo. Poucos dias após o julgamento,
que ocorreu em 03 e 04 de abril de 2013, Laisa teve um aneurisma. Com apoio da
Secretaria de Direitos Humanos, ela conseguiu realizar uma grave cirurgia, com risco de
morte. Durante o procedimento operatório, ela teve um acidente vascular cerebral e parte
de sua memória ficou comprometida. Os registros realizados ao longo dos anos, anteriores
ao AVC (Entrevistas 11, 14, 17), também compõe este trabalho. Claudelice Santos, irmã
de José Cláudio, gentilmente permitiu o acesso ao acervo pessoal de fotografias, anotações
pessoais, bens pessoais e notícias de jornais guardadas pela família.

O problema da violência na Amazônia
A relação entre violência e a "ocupação" da Amazônia foi largamente estudada
pela sociologia e economia política a partir do projeto de invasão articulado pela ditadura
(1964-1985). O período da transição e da “Nova República” foi o mais violento já
registrado. O ano de 1985 foi marcado por pelo menos 125 assassinatos de lideranças
sindicais e posseiros. Acontece que nos anos 1990 e na última década há um aumento no
registro do número de conflitos, e uma média constantemente elevada do índice de
assassinatos.
Marabá e o sul do Pará conhecem a democracia, ainda que de “baixo impacto”
(De Sousa Santos, 2015), apenas após 1985, se considerarmos que o período anterior ao
Golpe civil-militar de 1964 a cidade era comandada por uma violenta oligarquia (Emmi,
1999). No período mais recente, ocorreram transformações político-institucionais que se
interseccionam com mudanças econômicas, mas o sul e o sudeste do Pará não deixou de
ser uma paisagem violenta. Não parece ser por acaso: sobre uma estrutura que favorece as
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“condições de violência”, conforme Galtung (1969), houve um avanço brutal do
neoextrativismo, extração massiva de recursos e expansão do capitalismo sobre o tempo e
o espaço.
Violência é uma palavra com muitos sentidos, polissêmica, mas não é difícil de se
entender subjetivamente o que é violência. E a violência esteve presente em diversos
momentos da elaboração desta pesquisa e permeia o conteúdo desta tese de diferentes
maneiras. Maria, quando a entrevistei, disse: "Eu acho assim: tudo o que eu falo, e
qualquer coisa que eu escreva, tem lágrima. Eu acho que a tinta, quando eu tô escrevendo
uma coisa, ela é borrada pelas lágrimas". (Entrevista 2) Depois dessa reflexão, tornou-se
difícil ler qualquer um de seus textos sem imaginar as lágrimas que ela descreve.
O assassinato no casal é uma das evidências de um processo onde diversas formas
de violências estão inseridas, e que transpareceram publicamente através da violência fatal,
espetacular, mas que pode esconder processos de violência lenta que eles já estavam
submetidos há muito mais tempo (Nixon, 2011). Se a violência fatal e espetacular que os
vitimou foi o que "explodiu" na imprensa e chegou com rapidez incomum à academia, eles
relatavam experimentar outras formas de "violências estruturais", no sentido atribuído por
Galtung (1969), e que talvez tenha sido um dos motivos que levou ao isolamento deles na
comunidade e na radicalização das críticas e da coragem das denúncias que faziam, até a
"ousadia" que os movia a enfrentar essas violências da estrutura. Maria sofria
psicologicamente, estava em tratamento médico, tomava remédios controlados, mostrandose bastante abalada, conforme relatam seus parentes mais próximos em entrevistas
(Entrevista 14, 17). É difícil quantificar e transformar em dados essas outras violências,
simbólicas, epistêmicas, lentas, discretas e interseccionadas. Mas o trabalho focado nesse
caso específico pode contribuir para produzir uma reflexão sobre a violência nos conflitos
ambientais e sobre as estratégias de resistência do ambientalismo popular.
Os estudos sobre a violência na Amazônia estão geralmente associados ao
problema da grilagem de terras, como no livro de Victor Asselin, Grilagem: corrupção e
violência em terras de Carajás (Asselin, 2009 [1982]). Partem desde os trabalhos que
investigaram a expansão da empresa agropecuária nos anos 1980, até a recente
“modernização do agronegócio” e da “mineração sustentável”, como um relatório de
estudo do Ministério da Justiça, elaborado por, entre outros, o geógrafo Ariovaldo
Umbelino Oliveira e o jurista José Heder Benatti (MJ/SAL 2011/2012). Nesse estudo, os
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autores relacionam violência com a grilagem e, numa perspectiva teórica interessante a
partir da leitura de José de Souza Martins, a violência no campo está relacionada ao caráter
rentista do capitalismo no Brasil, materializado com a concentração da terra. Violência é
definida por eles como a "barbárie", "gerada pela voracidade com que as elites fundiárias
tentam, a qualquer preço, apropriar-se de uma área cada vez maior de terra levando o país
a manter uma das maiores concentrações na distribuição de terras no mundo" (Oliveira et
al., 2012: 28) Grilagem pode ser definida como a apropriação ilegal ou ilícita de terras
públicas, uma "privatização ilegal", mas que também pode ser "legalizada" por
mecanismos jurídicos (Oliveira, 2009). É um fenômeno antigo no Brasil, que se
reconfigurou com novos mecanismos de controle ilícito da terra a partir da expansão do
neoliberalismo. Um estudo também dirigido aos aparelhos do Estado, anterior ao
encomendado pelo Ministério da Justiça sobre a grilagem, igualmente de bastante fôlego,
foi encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente ao Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (IPAM, 2006) após o assassinato de Dorothy Stang (em 10 de fevereiro de
2005), e associava a grilagem à exploração madeireira, pecuária, soja e investimentos de
capitais ilícitos, apontando os "modos de legitimação", entre eles a "incapacidade de
gestão" dos órgãos públicos. Nesse trabalho, o problema da grilagem é associado a outras
formas de conflitos territoriais, como a exploração ilegal da madeira. Roberto Araújo, um
dos autores, em trabalho anterior também associa a violência ao sistema paternalista e ao
controle do acesso às instituições do Estado, o que foi percebido por ele no surgimento das
cidades ao longo da Transamazônica nos anos 1980 (Araújo, 1993).
Em meio a esse “ambiente violento” e tantos conflitos em uma área tão vasta
como é a Amazônia, a parte que se relaciona com a violência que cabe restringir para
efeitos de desenvolvimento desta tese vem de uma distinção feita por Maria entre a
violência associada à "questão da ocupação de área" e a violência da "questão ambiental".
Ela se referia, especificamente, ao assassinato do sindicalista Geraldinho, em Nova
Ipixuna, e as ameaças contra ele e ela que, naquele momento, eram feitas principalmente
por madeireiros:

Eles matam, mesmo, lá em Ipixuna ainda bem que nunca aconteceu esses episódios, matou só um
companheiro nosso, o Geraldinho, mas essa não era questão ambiental. Era questão de ocupação de
área. Não era essa questão nossa. Essa questão nossa, ela é muito mais perigosa, do meu ponto de
vista. (Entrevista 2, grifo meu)
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Se no início meu interesse central, por conta do assassinato do casal, era
compreender a violência em ecologia política na Amazônia, ao longo dessa investigação
percebi a importância de se refletir também na cura (Taussig, 1987) das formas de
resistência à violência — talvez como uma forma de imaginar uma situação diferente da
atual, alternativa, e como as lutas sociais buscam através das resistências e da contraviolência: a possibilidade da paz pela política.
Durante o pós-guerra, Johan Galtung sugeriu uma forma inovadora de perceber a
violência e as diferentes dimensões da violência, através da ideia de "violência estrutural".
Violência, em síntese, é entendida por Galtung (1969) como uma erupção externa, como
qualquer ato que afeta ou reduz o potencial humano, com especial atenção na
intencionalidade do agente em praticar ações que afetam as condições materiais do outro,
reduzindo a sua potencialidade. E nesse sentido, a "violência estrutural" ocorre quando o
autor não é identificável. É partir dos preceitos construídos por Galtung que Nixon
elaborou o problema da "violência lenta", o "slow violence", que pode parecer sutil,
discreta ou silenciosa, no sentido da baixa publicidade e pouca atenção pública que pode
atrair (Nixon, 2011). Desmatamento e erosão de solos são, na perspectiva de Nixon,
formas de "violência lenta" — ainda que no caso do desmatamento das castanheiras no
PAE Praialta Piranheira, a percepção do tempo sobre o "lento" me parece ser diferente, e
esse tema será abordado na primeira parte desta tese.
O capitalismo é um processo social cuja característica central reside na separação
dos trabalhadores dos instrumentos de produção, ao vender a força de trabalho ao
capitalista. Portanto, violência tem um papel central na constituição dessa relação. Mas a
expansão do capitalismo no mundo, e isso se torna bastante claro na expansão para a
Amazônia, foi acompanhada do colonialismo, do racismo e sexismo, tal como colocam
Grasfoguel (2007, 2011) e De Sousa Santos (2006). É por isso que refletir sobre a
violência do capital neoliberal implica também em discutir e investigar as formas como
essa violência opera, não restrita a exploração do trabalho, mas igualmente a outras formas
de dominação e controle, sobre humanos e não-humanos: formas interseccionadas de
dominação. Estes pontos, a meu ver, aparecem de maneira bastante exposta no caso em
análise, como uma face contemporânea do neoliberalismo. A proposta de um
"ambientalismo interseccional", como levantada por Nixon (2011), pode ajudar nessa
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reflexão, por envolver alianças com lutas por direitos sociais, direitos das mulheres,
liberdade política.
A perspectiva marxista, como analisam Tyner e Inwood, encontra a violência no
processo histórico de acumulação primitiva, que funciona como uma transição da violência
direta para a estrutural pela dominação do capitalista sobre o trabalhador. A solução, para
escapar da armadilha da violência estrutural "sem sujeitos", é unir essa separação abstrata
entre "direta" e "estrutural" numa totalidade histórico-geográfica, uma vez que, conforme
apontam estes autores, a distinção entre elas serve para reproduzir as desigualdades sociais
(Tyner e Inwood, 2014). O risco aqui pelo fetiche que esconderia o processo relacionado à
violência, é uma "naturalização da violência" e, a meu ver, portanto uma despolitização do
problema. Nas palavras de Tyner e Inwood:
the violence in capitalism – imminently visible in the form of primitive accumulation – becomes
fetishized beneath the supposed free exchange of labor. Any given capitalist is no longer viewed as
intentionally or personally inflicting violence upon his or her workers; and ‘direct’ violence
magically appears as something ‘natural’ if not extraordinary, while ‘structural’ violence appears as
an unfortunate and unforeseen consequence of individual and free decisions. (Tyner e Inwood, 2014:
780)

Minha intenção é ampliar a percepção do problema da violência, e concordo com
a preocupação de Tyner e Inwood, de estabelecer um paradigma dialético onde é possível
construir a intersecção da violência estrutural com formas concretas de violência. No
entanto, a análise geográfica do capitalismo pode deixar escapar outros elementos
imbrincados no nó da opressão, como citei no início dessa reflexão sobre a violência.
Nesse sentido, realizo nessa tese releituras do trabalho de Frantz Fanon que
podem ajudar a revelar certas formas de opressão que estão relacionadas a uma
colonialidade e racialidade. A opressão sistemática é materializada, em Fanon, pelo
racismo, enquanto a violência é instaurada pelo colonialismo: "C'est toujours par la force
que le régime colonial s’est implanté" (Fanon, 2011 [1960]: 413). O regime estabelecido
pela violência dura no tempo enquanto funciona a manutenção da violência. Fanon falava
em discurso em Accra, no Gana, onde justifica o emprego da violência do colonizado
contra a violência do colonizador, e eu tomo cuidado ao reler Fanon para o contexto atual
apoiado em dois comentadores contemporâneos, Immanuel Wallerstein (2009) e Achille
Mbembe (2014). A ideia de que a transformação social não ocorre nunca sem violência,
conforme nota Wallerstein, era anterior a Fanon, e Fanon, na sua leitura do contexto, não
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via outra saída para a situação sistemática de violência a que estava submetido, e sob ela
construído, o colonizado do que romper esse círculo pela contra-violência.
Para Fanon, o mundo colonial era um mundo maniqueísta, dividido em dois por
uma fonte original, instauradora da violência, que era a colonização. Essa divisão era
marcada na geografia e na vida cotidiana, no corpo e na psicologia. Fanon centra a sua
análise da violência consubstancial ao regime colonial, uma "violência do comportamento
cotidiano", cujas manifestações são "très concrète, et très pénibles", e divide a violência
em três dimensões, uma inovação teórica que me parece ser fundamental de ser aportada
para o caso desta investigação:

Violence dans le comportement quotidien, violence à l'égard du passé qui est vidé de toute substance,
violence vis-à-vis de l'avenir, car le régime colonial se donne comme devant être éternel. On voit
donc que le peuple colonisé, pris dans le réseau d'une violence tridimensionnelle, point de rencontre
de violences multiples, diverses, réitérées, cumulatives, assez rapidement en arrive à se poser
logiquement le problème d'une fin du régime colonial par n'importe quel moyen (Fanon, 2011 [1961];
413-414)

Essa tridimensionalidade descrita por Fanon, de um ponto de encontro — que
pode ser analogicamente um "nó" da leitura das epistemologias feministas — de uma
violência cotidiana, pelo racismo e as formas de divisão do mundo, uma violência do
passado, que opera sobre história e os sentidos da existência, e uma violência do futuro,
que aniquila as possibilidades de projetos de vida, possui uma conexão com as reflexões
que vou desenvolver nessa tese. E a partir de Fanon, construo como hipótese para a
instauração desta violência a brutal repressão da Guerrilha do Araguaia, durante a ditadura,
proposta que acompanha uma revisão histórica presente em diferentes trabalhos recentes
(Peixoto, 2012; Pereira, 2013; CNV, 2014). A proposta da releitura de Fanon pode ser uma
contribuição para a compreensão das situações descritas, e me pareceram fundamentais na
interpretação de algumas ideias de José Cláudio e Maria.
Havia uma pretensão inicial de estabelecer uma tipologia de violências
identificadas ao curso deste trabalho, mas é uma tarefa árdua conseguir descrever todas as
formas de violências que ocorrem em um "teatro da crueldade" (Walker et al., 2011).
Violências que não se explicam tão somente pela economia política da luta pela terra, tal
como descrita por geógrafos e sociólogos nas últimas décadas (Martins, 1980; Foweraker,
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1981; Schmink e Wood, 1992), mas ocorrem também dentro de uma "cultura da
impunidade"28.
O "teatro da crueldade" é um "ambiente violento" (Peluso e Watts, 2001), no qual
o principal arquivo de registro das violências praticadas em conflitos no campo são os
dados recolhidos pela CPT nas últimas décadas. Nos cadernos Conflitos no Campo que
publica anualmente a partir de 1985, a CPT interpreta violência da seguinte maneira:
"entende-se o constrangimento e/ou a destruição física ou moral exercidos sobre os
trabalhadores e seus aliados. Esta violência está relacionada aos diferentes tipos de
conflitos registrados e às manifestações dos movimentos sociais do campo" (CPT, 2015).
Conflitos, na metodologia da CPT, são ações específicas de resistência e enfrentamento no
âmbito rural. Não são, como na perspectiva dos conflitos ambientais, tal como elaborados
pelos estudos de injustiça ambiental, as longas disputas instauradas pelas resistências
frente aos interesses externos, mas fatos conflituosos específicos. Portanto, os registros são
catalogados quantitativamente por "situações de disputas". Os "conflitos por terra" são
relacionados "ao uso e propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais", e os
"conflitos trabalhistas" relacionados com a superexploração dos trabalhadores e trabalho
escravo. Cada ocorrência de conflito, portanto, uma situação específica, é registrada. Em
uma mesma área, que na ecologia política poderia se considerar um grande conflito
instaurado, para efeitos do relatório da CPT, cada fato em datas diferentes podem ser
considerados um conflito. Essa metodologia faz sentido para um relatório anual que
pretende medir a variação da violência e cobrar respostas dos governos para controlar e
diminuir a violência, e serve para ilustrar a comparação da Tabela 1. Assim, a tipologia da
violência definida pela CPT é a seguinte: assassinatos, tentativas de assassinato, ameaças
de morte; e "Violência contra a Pessoa", na qual constam as mortes em consequência do
conflito (aborto, omissão de socorro, acidente, inanição), torturas, agressões físicas,
ferimentos, prisões e ou detenções. A CPT também registra sequestros, ameaças de prisão,
cárcere privado, humilhações, intimidações.
O levantamento feito pela CPT é concorrente ao levantamento feito pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, à Ouvidoria Agrária Federal e dos
levantamentos realizados no Mapa da Violência, e são todos metodologicamente distintos
e analiticamente complementares. A CPT considera, também, as denúncias que chegam até
28

Conforme Ato Quayson, citado por Nixon, 2011: 133
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ela, que muitas vezes não são registradas nas delegacias, assim como notícias de jornais.
Nesta tese, me apoio nesses diferentes indicativos para analisar situações específicas.
Estrutura da tese
Esta tese está dividida em três partes. Na primeira parte construo uma análise da
apropriação do tempo e do espaço no sul e sudeste do Pará a partir da perspectiva
econômica-ecológica, que constitui um fundamento teórico desta tese sobre indicadores
econômicos relacionados ao espaço onde ocorrem as extrações. A partir desta localização
do espaço e o tempo comprimido na região de estudo, na segunda parte desenvolvo uma
revisão histórica, pela perspectiva da ecologia política, sobre os conflitos nos espaços dos
castanhais, e as diferentes formas de resistências frente aos cercamentos e a aniquilação
dos castanhais. Na parte final, investigo as relações que construíram o paradigma do
agroextrativismo, a partir da experiência das reservas extrativistas, analisando a trajetória
do movimento social sindical e de José Cláudio e Maria, a luta e a ousadia do casal frente
ao modelo hegemônico.
Procurei não seguir um sentido cronológico para relatar as histórias sobre as quais
desenvolvo a análise, ou então separar a trajetória do casal daquela do espaço onde
estavam inseridos. Tampouco separarei o enquadramento teórico da investigação em uma
parte ou capítulo específico. Preferi, ao invés disso, contar e analisar conjuntamente o caso,
e desenvolver os paradigmas teóricos ao longo de todo este trabalho, mesmo enfrentando o
risco de confusão analítica que isso implica.
Acontece que muitas histórias que se localizavam no passado, como a Guerrilha
do Araguaia, chacinas ocorridas em 1985, ou mesmo a transferência forçada de populações
ameríndias, estão todas na agenda atual dos conflitos, não apenas na memória, mas na
própria ordem do dia. Em 2014, foi realizado o julgamento da chacina da Fazenda
Princesa, ocorrido em 1985, e também do assassinato de José Dutra da Costa ("Dézinho"),
ocorrido em 2000, enquanto em 2012 o Ministério Público Federal ajuizou ação contra o
‘Major Curió” pelo desaparecimento de guerrilheiros durante a repressão à Guerrilha do
Araguaia (1968-1974) e, apenas no momento que esta tese está sendo concluída, Curió
assumiu, pela primeira vez, o assassinato de guerrilheiros. A publicação do relatório da
Comissão Nacional da Verdade tem provocado uma grande interesse em revisão de
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explicações históricas 29 . E, para conseguir fundamentar a tese que proponho sobre a
ousadia, desenvolvida no capítulo 10, percebi ser necessário fazer essa longa marcha para
rever o processo de construção das resistências.
A tese está dividida em três partes e 11 capítulos. O capítulo 10, onde desenvolvo
uma interpretação da ousadia, sobre as lutas e os sujeitos no ambientalismo popular,
constitui-se na maior contribuição deste trabalho, tanto na perspectiva analítica, quanto do
registro da memória do casal.
A primeira parte, como uma longa introdução teórica e analítica sobre o sul do
Pará, apresento uma radiografia do espaço a partir do avanço do capital na última década.
Proponho uma revisão do problema da "fronteira", que caracterizou os estudos sobre a
região, e especulo sobre como as trocas globais desiguais e a intensidade da extração
podem ter formado as condições de pressão sobre a militância de José Cláudio e Maria,
bem como a destruição ecológica do PAE Praialta Piranheira
A segunda parte é uma longa revisão histórica, pela perspectiva da ecologia
política, do espaço dos castanhais, e é dividida em cinco capítulos. O primeiro sobre a
gênese do extrativismo no sul e sudeste do Pará e a relação entre a castanha e o minério de
ferro. Em seguida, aprofundo o problema da castanha e a sua transformação em
mercadoria, a partir de uma investigação sobre o debate entre disciplinas científicas em
torno da história da Amazônia e a domesticação da castanha. O terceiro capítulo investiga
a violência do extrativismo da castanha e a disputa territorial com os povos ameríndios.
Minha hipótese aqui é que os castanhais são um antigo espaço de disputa territorial, e que a
expropriação território dos grupos indígenas foi fundamental na expansão da economia
extrativista. O quarto capítulo analisa o processo de cercamento e formação de uma
oligarquia em relação com a luta pela terra que emergiu no contexto da ditadura. O último
capítulo dessa parte situa a área do PAE Praialta Piranheira dentro desse contexto de
expropriação dos territórios indígenas, cercamento, grilagem e luta pela terra. Nessa
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Chama a atenção a longa duração no tempo do processo da repressão na região instaurado no combate da
guerrilha como, por exemplo, notícia divulgada já na finalização dessa tese de que o Museu da Guerrilha do
Araguaia, em São Geraldo do Araguaia, que deveria resguardar a memória dos combatentes e da violência,
era justamente utilizado para espionagem, repassando, até 2007, informações ao Centro de Inteligência da
Marinha em Marabá, através do responsável pelo Museu A Comissão Estadual da Verdade descobriu
documentos que comprovam esta pratica: http://marabanoticias.com/index.php/noticias/manchete/510museu-da-guerrilha-era-usado-para-espionar-colonos-e-ativistas [5 de outubro de 2015]
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segunda parte proponho uma breve conclusão das evidencias encontradas e que podem
auxiliar no desenvolvimento seguinte.
Na terceira e última parte, também dividida em cinco capítulos, investigo o
ambientalismo popular dentro do movimento sindical, e a relação entre trabalho e
ambiente, como a defesa do comum, a partir da criação das Reservas Extrativistas. Em
seguida, faço uma revisão da emergência do movimento sindical no Pará e a repressão aos
sindicalistas, associada com a repressão à Guerrilha do Araguaia. Em uma revisão do
processo histórico, identifico o surgimento do agroextrativismo como uma ponte
epistêmica construída pelas classes subalternizadas pela tradução e ressignificação da ideia
do extrativismo, construída dentro do contexto do movimento sindical e liderado pela
própria classe trabalhadora, como uma alternativa de possibilidade de desenvolvimento.
Desenvolvo, ao final uma interpretação do conceito de ousadia, tal como utilizado por
Maria, para sugerir uma interpretação sobre a resistência do casal. Em conclusão,
interpreto a violência como o cercamento da vida e uma forma de aniquilação do comum.
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Autorreflexividade: os sujeitos e os objetos em conflitos

Pour le colonisé, l’objectivité est toujours dirigée contre lui
Frantz Fanon, Os Condenados da terra

O conflito central abordado nessa tese foi acompanhado por mim em diferentes
momentos, inclusive aquele que logo antecede ao assassinato e os dias subsequentes do
crime. Esta foi uma situação delicada e que colocou grandes desafios de posicionamento.
Minha inserção nessa situação de conflito se deu primeiro na posição de jornalista
e, em seguida, como um investigador em Ciências Sociais. Inicialmente fui recebido como
alguém com capacidade de acessar a mídia. Sem que eu tenha deixado completamente esse
potencial de construir pontes entre aquela dada realidade e a "opinião pública", pois
mantenho até o momento em que escrevo uma coluna no site da revista CartaCapital,
passei, posteriormente, a tentar ocupar um espaço diferente, daquele que iria produzir
distintas reflexões e análises em permanente diálogo e compartilhamento das reflexões.
Refletir e escrever uma memória autobiográfica, o “aquilo que fiz”, ou um
autorretrato, “aquilo que sou”, tem o objetivo avançar, dentro das Ciências Sociais, no
caminho trilhado por De Sousa Santos sobre “a relação entre verdade e intenção, entre
memória e invenção e entre descrição e imaginação” (2014: 93). E nesse caminho, minha
intenção é a de me situar como autor numa busca pela verdade, esclarecendo a "sensação
de omitir fatos" junto do limite da verdade científica. Esta "presciência da incompletude
científica", conforme De Sousa Santos, pode ajudar na compreensão não somente da
verdade factual/ficcional como, sobretudo, em uma reflexão que se apoia no conhecimento
produzido nas lutas sociais, por aqueles que provocaram a vontade de saber, a ajudar o/a
leitor/a a situar o limite da intervenção do autor sobre um trabalho que jamais será escrito,
aquele da ação-reflexão-ação do casal: antes de ser morta, Maria me relatou que queria
fazer um livro. Abaixo, o trecho da entrevista onde ela apresenta esse sonho que nunca será
concluído:
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Entrevistador: Mas a senhora quer fazer um livro?
Maria do Espírito Santo da Silva: Eu pretendo. Quando eu terminar... eu terminei meu curso agora, o
curso em disciplinas tá fechado. Mas tô terminando a monografia.
Entrevistador: A senhora quer fazer um livro sobre o quê?
Maria do Espírito Santo da Silva: A história do assentamento. Disso aqui, Nova Ipixuna. Aí, eu
estando inclusa, meu companheiro e os demais companheiros que tem na construção dessa história, o
movimento.
Entrevistador: E por que a senhora acha que é importante fazer um livro?
Maria do Espírito Santo da Silva: Eu acho importante porque senão a história vai acabar. Porque
muitas pessoas passaram por aqui fazendo pesquisas, mas foram embora. E pouco retorna isso aqui de
volta. As pesquisas que tem de retorno positivo são as pesquisas que estão vindo pelo LASAT. As
demais pesquisas é só justamente para pegar fundamentação para as suas monografias, as vivências
nossas. Mas qual o retorno que tá trazendo para o município? Quem melhor seria falar da história
dessa região do que nós que vivemos aqui? Alguém vem e fala, claro, superficialmente, mas não
conhece a história. Eu também não conheço, mas o pouco, aonde eu cheguei, eu quero deixar um dia
para alguém. Porque precisa fazer, é importante fazer isso. Eu tenho esse projeto de vida. Além da
monografia, que essa é obrigatória, essa outra já é um projeto.
[...]
Entrevistador: E o que seria de mais importante que você quer contar daqui? Qual a experiência que
você gostaria de transmitir da luta do assentamento?
Maria do Espírito Santo da Silva: Da luta, tudo, a primeira coisa importante, do livro, como eu
pretendo escrever esse livro, é a ousadia. (pausa, choro) (Entrevista 2)

Maria, no entanto, também deu pistas de que, caso viesse a ser assassinada, ela
gostaria que o material que deixou escrito viesse a ser analisado — e possivelmente
inclusive virar um livro, a partir dos registros que deixou com sua irmã Laisa Santos
Sampaio e com a irmã de José Cláudio, Claudenir Ribeiro:

Entrevistador: A senhora tem bastante coisa escrita?
Maria do Espírito Santo da Silva: Tenho uma porção de coisas. E alguém vai juntar, fazer os recortes,
e outro vai pegar e dizer, "não, a dona Maria tinha esse plano, esse projeto de vida, não deu para
fazer", mas alguém chega e fundamenta, da uma melhorada ai, pega o que eu já tenho aqui, e faz
alguma coisa. Mas tem que ficar alguma coisa. (Entrevista 2)

Não pretendo "escrever a história do assentamento" da forma como apenas ela
poderia, mas o registro de documentos, textos e do material produzido por mim pode
ajudar à família a realizar essa vontade. Mas quando ela diz que "tem que ficar alguma
coisa", indica a importância de se refletir sobre a experiência de luta que liderou. O objeto
de estudo desenvolvido, como explicado na introdução, parte do diálogo com os sujeitos
com os quais o trabalho se desenvolve, os movimentos sociais e familiares do casal
assassinado. Procuro me colocar portanto nessa situação de alguém a quem eles confiaram
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a sua história num certo momento, pela entrevistas e a amizade posterior, e pelo diálogo
com a família, auxiliar no registro da memória da luta e da interpretação dos fatos que
levaram a destruição do projeto e ao fim deles próprios, quando a experiência que "não
pode se perder".

Posicionamento e intervenções

Outro aspecto da autoreflexividade necessária para iniciar esse percurso, além dos
limites da verdade, é o da posição e intervenção. Numa situação de conflito, como coloca
Martins, a “pretensa neutralidade bloqueia o acesso aos dados mais importantes,
ciosamente guardados por aqueles que constituem os protagonistas das ocorrências e dos
acontecimentos.” (2009: 16). Ou, ainda mais grave, como a epígrafe de Fanon, a
"objetividade" sempre se volta contra o colonizado, contra a vítima da situação do conflito,
contra o subalternizado. Nesse sentido, e tal como Martins havia se colocado ao lado dos
posseiros em suas investigações da época (Martins, 1980, 2009), ao longo das diferentes
fases deste longo trabalho que teve início antes do próprio doutoramento, também optei
pelo “lado das vítimas" ao invés de buscar uma "objetividade" de alguma "equidistância".
E não raramente fui incorporado como um aliado (posição que também me considero) –
com a mesma ressalva que faz e Martins sobre o fato dessa incorporação "nunca era uma
incorporação plena e assumida". Ser tido como um aliado para acompanhar um julgamento
e ajudar a atrair atenção da mídia e da opinião pública, expor uma denúncia de corrupção
de um órgão público a partir da investigação feita por agentes próximos aos locais onde as
práticas se realizavam, utilizar canais de mídia para amplificar algumas vozes ameaçadas
de serem caladas pela violência extrema, andar ao lado dentro dos locais de risco, é ao
mesmo tempo uma incorporação porém, tal como ressalva Martins, nunca plena, e no
fundo, distante devido aos privilégios e proteções sociais que tenho: homem branco,
cisgênero, heterossexual, vindo do sul do país e trabalhando para a imprensa “nacional”,
ou para uma universidade estrangeira, ou para o Museu Paraense Emílio Goeldi "da
capital", são poderosas distinções que me situavam de forma diversa daqueles com os
quais eu me sinto do mesmo lado, se visto da perspectiva dos adversários ou inimigos
daqueles com os quais eu assumi uma posição de lutar ao lado pelo comprometimento
intelectual.
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Alguns dos trabalhos que produzi nesse caminho foram fundamentais para que o
caso fosse conhecido e tivesse repercussão30. O principal deles é o filme Toxic Amazonia,
realizado junto do canal web americano Vice, poucos meses após a morte do casal. O filme
era uma investigação e, principalmente, uma apresentação desses sujeitos desconhecidos a
partir das entrevistas que eu havia feito com eles. Este filme teve um grande impacto
mediático e serviu para apresentar José Cláudio e Maria à equipe da Secretaria de Florestas
da ONU, com a consequente premiação especial de “Heróis da Floresta”. A ideia da
inscrição no prêmio da ONU partiu de algumas organizadoras do TEDxAmazonia.
Inicialmente, foi pensado em propor o nome de José Cláudio e Maria, mas não era possível
a inscrição póstuma. Foi feita a minha inscrição devido ao trabalho que eu desenvolvi com
eles. A repercussão de Toxic Amazonia mobilizou o staff da ONU, que pode assistir pelo
canal da Vice na internet. Por isso, eu fui um dos três Herói da Floresta para a América
Latina nomeados pela ONU, segundo me explicou a Secretária de Florestas, "como uma
forma de homenagear a José Cláudio e Maria". A ONU decidiu abrir uma exceção à regra
de homenagens póstumas dedicando uma premiação especial para o casal, e me convidou
para acompanhar um familiar para receber o prêmio especial, dedicado a José Cláudio e
Maria e recebido por Laisa Santos Sampaio, irmã de Maria. Durante a premiação
apresentei uma versão curta do filme feita para a ocasião e li o discurso ao lado de Laisa.
Alguns conflitos foram acompanhados em seus próprios tempos, inclusive o fatal,
isto é, não a posteriori, e permanece ainda a situação de conflito enquanto essa tese é
escrita, com pessoas ainda em situação de risco e ameaças de morte tal como estava José
Cláudio e Maria viviam quando este trabalho teve início. A situação mais grave é a de
Laisa Santos Sampaio, que continua a viver no PAE e é tida como uma ameaça aos
interesses daqueles que pretendiam se beneficiar com a eliminação do casal.
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Por exemplo, a entrevista com José Cláudio publicada no site Vice e lida pelo líder da Bancada
Ambientalista, no plenário da Câmara dos Deputados no dia da votação do Novo Código Florestal, para
anunciar a morte deles; a divulgação do assassinato nas redes sociais; os textos publicados na CartaCapital,
sobretudo o primeiro que divulga o crime; textos publicados para a cobertura do assassinato, inclusive com
trechos das entrevistas, na webTV do Terramagazine; textos para diversas revistas como Trip, RollingStone,
GQ, Vida Simples, entrevistas para New Yorker, The Guardian; e sobretudo o filme Toxic Amazonia e a
premiação na ONU.

30

A trajetória mediática de um crime

Menos de uma hora depois do homicídio, ocorrido as 7:30 da manhã, recebi um email do advogado da CPT em Marabá, José Batista, me informando do crime. O título era
“URGENTE”, e o conteúdo uma simples linha: “Assassinaram hoje pela manhã o Zé
Claudio e sua esposa, do Agro extrativista em Nova Ipixuna.”
Eu imaginava, ou temia, que José Cláudio pudesse vir a ser assassinado, que as
ameaças pudessem ser concretizadas. Ameaças não são forças de expressão no Pará, elas
constituem, em si, uma decisão e produz efeitos, seja a morte, seja a exclusão da vida
política do ameaçado. Em vida e atuante, os sofrimentos são profundos, longos no tempo,
perturbadores psicologicamente. Mas José Cláudio e Maria estavam ameaçado há alguns
anos, e parecia que outras regiões de conflito no Pará seriam mais graves, como Anapu,
onde foi assassinada a irmã Dorothy Stang, em 2010, e somente em 2015 quatro
assentados foram mortos.
Eu havia sido apresentado a eles justamente pelas ameaças que sofriam e a
possibilidade real de virem a ser assassinados. Estava investigando a cadeia de produção
do ferro-gusa para uma organização ambientalista, que queria saber, em meu relatório,
diversas questões relativas ao desmatamento provocado pela siderurgia e que eu ficasse
atento — fui expressamente recomendado — a casos que pudessem provocar escândalos e
servir para campanhas. Ao mesmo tempo, havia a recomendação de que eu não me
aproximasse dos movimentos sociais e nem da "questão social", pois o foco da
investigação era a conservação e o tema dos movimentos sociais era "complicado".
Impactado por histórias de violência sobre as quais havia lido, escrito e
acompanhado, como jornalista, eu tinha interesse em conhecer melhor o passado violento
da região, o famoso "Sul do Pará", um "Teatro da Crueldade" (Walter et al., 2011) . E por
iniciativa própria segui o caminho apontado por Batista, que já era minha fonte de
confiança na região. Em um sábado, no automóvel da CPT, fui com um agente que
conhecia a área, trabalhava no assentamento e faria a ponte com o casal, e um colega da
organização que me acompanhava. Retornamos para Marabá no mesmo dia, ao entardecer,
impressionados. Dia seguinte enviei um e-mail para a lista do e-group que discutia a
realização do primeiro evento TEDx na Amazônia, o TEDxAmazonia, que aconteceria em
Manaus algumas semanas adiante, início de novembro. Eu seria um dos palestrantes, havia
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sido um dos curadores no início do processo e, em razão do meu prestígio nesse grupo por
meu trabalho como jornalista na Amazônia, decidi sugerir José Cláudio e Maria. Anexei
uma fotografia que fiz de José Cláudio na Majestade, e no domingo 10 de outubro escrevi:

Tô por fora de como andam os nomes, mas numa reunião que eu tive, eu falei que, nessas
minhas andanças pela Amazônia, se eu encontrasse alguém realmente especial, desconhecido, mas
incrível, iria falar pra vocês.
Estou chapado pelo dia de hoje, que passei junto do casal Zé Claudio e Maria do Espírito
Santo. Eles vivem num projeto de assentamento extrativista, em Ipixuna, perto de Marabá, sudeste do
Pará, uma das áreas mais violentas da Amazônia. São ameaçados de morte. O motivo: se negam a
vender as castanheiras do seu lote para os madeireiros. Eles são extrativistas, colhem castanhas e
outras essenciais da floresta. A castanha é uma madeira protegida, cujo comércio é proibido. Mas tem
sido saqueada aqui. É muito triste. A luta desse casal é linda, heroica. Fiquei impressionado (e estive
nas áreas mais violentas do Pará nos últimos meses). O discurso deles é belíssimo. Tocante. Tem algo
de Chico Mendes muito, muito forte. Uma luta desigual: querem preservar as últimas castanheiras da
região onde teve o maior castanhal da Amazônia - aqui foi tudo devastada, só há pasto, e era a
Amazônia mais imponente de todo o bioma.
Fiz filmagens e horas e horas de entrevistas. Vou passar para o teu e-mail e do Denis um
link com um trecho emocionante, onde ele descreve a tristeza da morte de uma árvore, quando ela é
serrada.
Se tiverem interesse em saber sobre comércio de madeira na Amazônia, fiz essa
reportagem: http://www.rollingstone.com.br/edicoes/21/textos/madeiras-de-sangue/
Duas semanas atrás houve um massacre de três assentados, como ele, em Pacajá. Além de
matar, e cortar a orelha do líder dos pobres, ainda queimaram o corpo dele. Foi cruel.
Nesse caso, não só pela ameaça à vida dele, e uma homenagem para quem faz, realmente, a
preservação da floresta, esse cara tem um discurso cortante, com condições de surpreender todo
mundo. Eu mesmo estou surpreso e comovido, sendo que tenho vivido isso constantemente nos
últimos meses.
Se tiverem tempo, pensem nele. Não seria complicado de levalo de Marabá para Manaus.
Figura 1 José Cláudio e a Majestade. Foto do autor
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Imediatamente recebi respostas positivas dos principais organizadores, que
acharam “muito simbólico e relevante a participação desse pessoal!”, “Precioso!”, “é nosso
dever dar voz a essa luta”, “é esse o tipo de ‘famosos’ que precisamos no TED”. Os dois
haviam sido formalmente convidados pelos organizadores do TEDx em contatos
telefônicos posteriores, mas em razão da situação delicada de saúde do pai de José
Cláudio, apenas um poderia se deslocar, e eles decidiram que apenas José Cláudio iria, em
razão das ameaças.
Há diversas hipóteses para especular o que teria transformado o destino desse
caso, provocando uma repercussão inesperada. É provável que a aparição de José Cláudio
no TEDxAmazonia, por estar disponível na internet com acesso aberto, tenha tido um
impacto fundamental em termos midiáticos. Além do fato de terem sido mortos, por
coincidência, no mesmo dia da votação do Código Florestal. Essa relação foi fundamental
na popularização do crime, evidentemente associadas aos requintes de crueldade do crime
(emboscada e a orelha cortada), que por si choca, e o fato de ter sido um casal 31, com a
presença da mulher junto e não apenas o homem e, sobretudo, a intensa mobilização
organizada pelos movimentos sociais em Marabá. Eles também haviam anunciado as
ameaças em um programa de aberta, feito após a ida de José Cláudio ao TEDx.
Fui a Marabá acompanhar o funeral no dia 26 de maio e cobrir as investigações do
crime, passando cerca de 10 dias na área. No dia do enterro, havia alguns jornalistas
presentes. O enviado da Folha de S. Paulo, que havia me entrevistado um dia antes, me
contou que até a última hora ele não sabia se iria ou não ser deslocado de Belém até
Marabá, mas o jornal teria decidido envia-lo de última hora após a notícia do crime ter sido
publicada no britânico The Guardian
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. Também estava presente no enterro o

correspondente do canal Al Jazeera, uma série de fotógrafos e uma grande atenção da
imprensa local. A mobilização organizada pelos movimentos sociais provocou imagens de
impacto que circularam nos jornais, na internet e nos canais de TV.
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O assassinato em 2014 de Josias Paulino de Castro e sua esposa Ireni da Silva Castro, em Colniza (MT),
não teve grande repercussão, e também havia circulado um vídeo onde eles diziam para o Ouvidor Agrário
Nacional que estavam sendo ameaçados
32

Guardian: Amazon rainforest activist shot dead. http://www.theguardian.com/world/2011/may/24/amazonrainforest-activist-killed [3 de março de 2015]
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Na semana seguinte ao crime, publiquei na edição impressa da revista
CartaCapital uma reportagem mais completado que os trabalhos para os sites,
apresentando as investigações anteriores sobre as denuncias do casal, todos os possíveis
denunciados que os estariam ameaçando, os madeireiros que estavam em conflito mais
direto com o casal, levantando a suspeita do fazendeiro que veio a ser acusado
formalmente, e os carvoeiros. Essa reportagem teve grande repercussão.
Após o funeral, a imprensa havia deixado a área. E, no sábado, eu era o único
jornalista de "fora" de Marabá que acompanhou a Polícia Civil na busca pelo corpo de
Erivelton dos Santos. Minha denúncia no portal terramagazine de um novo assassinato no
mesmo assentamento também teve um grande impacto, e alguns veículos voltaram a enviar
jornalistas para a área. O Estado de S. Paulo, que não havia enviado para cobrir o funeral,
decidiu deslocar mandar um "enviado especial" após a morte de Pereira, e que acabou
cobrindo ainda outro caso de assassinato, o quinto em uma mesma semana33. O tema da
violência na Amazônia havia entrado definitivamente em pauta.
Em uma perspectiva pessoal, a minha trajetória profissional passou a estar ligada
a este caso. Nos primeiros meses seguintes, produzi uma série de reportagens para
publicações nacionais e estrangeiras que financiavam as minhas viagens para a área. Era
uma forma de seguir acompanhando e atraindo atenção, sobretudo até a prisão dos
assassinos e mandantes, quando publiquei uma longa reportagem, com detalhes da
operação da prisão, na revista GQ34.
Nas duas famílias, o crime foi seguido por outras tragédias. O pai de Maria
morreu exatos dois meses após ver sua filha morta. Na de Zé Cláudio, os efeitos também
foram devastadores, familiares deixaram o assentamento, alguns irmãos passaram a ser
procurados pela polícia em um processo de difamação articulado pelo mandante do crime
— foram absolvidos apenas em agosto de 2015. A mãe de José Cláudio teve que passar os
direitos o lote onde vivia, em razão das ameaças de morte, enquanto Laisa Santos Sampaio
entrou no programa de proteção a defensores dos direitos humanos.
Após a prisão dos assassinos e do mandante, meu foco passou a ser produzir
trabalhos e reflexões mais longas e mais profundas sobre o caso. Concluí, no final do ano,
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http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cinco-mortes-e-uma-ameaca,728049 [9 de março de 2015]
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Milanez, F. GQ impresso (2011) Caçada Humana, outubro
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o filme Toxic Amazônia com a Vice. Passei a acompanhar os familiares em algumas
premiações que receberam, algumas por minha indicação ou articulação, a falar
constantemente com eles ao telefone, a registrar novas entrevistas e a direcionar o meu
trabalho na luta por um reconhecimento das ideias do casal — não apenas por acreditar
nelas e ter consciência de que as análises feitas haviam sido superficiais, no calor do
momento, mas também pela consciência de que deveriam ser registradas e estudadas. A
repercussão do filme proporcionou chances de exibições em diferentes contextos, quando
me dispunha a falar sobre o caso e a memória. Foi assim que cheguei a Coimbra, pelo
FestCineAmazônia e o colóquio As Lutas Pela Amazônia no Início do Milênio, organizado
pelo CES em 27 e 28 de março de 2012, quando tive a chance de fazer uma apresentação
do caso em uma das mesas de debate. Na minha fala, em um ambiente acadêmico,
destaquei que duas pessoas mereceriam estar lá para uma discussão profunda sobre os
desafios da região, José Cláudio e Maria. Mas, infelizmente, como muitos outros
intelectuais da floresta, haviam sido assassinados. Com esta tese, espero trazer novamente
suas ideias para dentro do espaço da universidade.
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PARTE I
Tempo e espaço de extrativismos

E ela se tornará necessariamente uma das veias, das veias,
das grandes veias de transmissão de toda a riqueza, de pessoas, de bens do nosso país.
Presidenta Dilma Roussef

Porque aqui saía carreta daquelas bi-carretas carregadas de castanha. Não era um caminhão, era bi.
Isso foi num prazo de 60 dias eles detonaram 53 lotes. Madeira de 53 lotes eles arrastaram. [...]
Eles conseguiram em pouco tempo, em pouco espaço de tempo.
Maria do Espírito Santo da Silva

37

Figura 2 — Mapa da infraestrutura logística e de projetos de desenvolvimento da área de estudo

Fonte: IBGE, Amigos da Terra (2013) e o autor. Elaborado por LF Martini.
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Capítulo 1
Compressão e apropriação do tempo-espaço: o avanço contínuo do Capital

A Amazônia tem sido descrita pelo governo federal e a imprensa brasileira na
primeira década deste século como o "motor do desenvolvimento" 35, uma "nova fronteira"
(Brasil, PNM 2030) e é o espaço para onde foram deslocados os grandes planos de
aceleração do crescimento (PAC 1 e PAC 2) – expressão que significa um crescimento ao
quadrado, ou "crescer2". Nesse contexto, alguns lugares específicos ganharam a alcunha de
"China brasileira"36 em razão do "crescimento acelerado", ou crescimento2, entre eles
Marabá — mas com a característica não de um processo industrial, mas da extração
massiva dos recursos naturais a principal força da economia. Estudos de consultorias
empresariais, como um trabalho encomendado pela Vale (Vale, 2007), indicavam um
aumento exponencial da população37 e a necessidade de investimentos para o
"desenvolvimento sustentável" do sudeste do Pará da ordem de 1,6 bilhões de reais. A
cifra, alta, poderia ser suportada com a promessa de pagamento pela companhia de R$15,5
bilhões em tributos ao governo federal. Um imperativo do extrativismo e do avanço do
capital ganhou, portanto, uma narrativa social, e extrair, exportar e crescer era a única
possibilidade de investimento em infraestruturas básicas como água e esgoto, educação,
saúde e segurança — ao menos de acordo com a projeção que defendia a instalação da
siderúrgica Aços Laminados do Pará (ALPA). Como no Programa Grande Carajás, de
1980, a "integração" econômica se daria a partir da ampliação da mineração, como carrochefe, acompanhada da expansão da produção energética, com a construção da UHE
Marabá, e investimentos na agropecuária, principalmente a soja e a carne, com novos
investimentos em frigoríficos.
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Manchete do jornal Folha de S. Paulo, maior jornal de circulação nacional, em 16 de outubro de 2011:
“Amazônia vira motor do desenvolvimento”
36
UOL (2011) "China brasileira", Carajás amplia riqueza e mantém miséria
http://tvuol.uol.com.br/video/china-brasileira-carajas-amplia-riqueza-e-mantem-miseria04024D9C376CD0992326/ [13 de outubro de 2015]
37
Em dados superestimados, a população saltaria de 196.498 pessoas, em 2007, para 306.505, em 2014,
enquanto a estimativa do IBGE para 2015 é de 262.085 pessoas.
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Esses investimentos seguem o modelo político-econômico descrito como o
"neoextrativismo" latinoamericano, sobretudo nas formas de legitimação das extrações dos
recursos naturais com alguma distribuição de renda (Gudynas, 2009), como o caso das
infraestruturas básicas prometidas, e tem por objetivo o equilíbrio financeiro da balança
comercial. Com destino para o Norte global e a indústria chinesa, a "direção norte" é a
"direção certa", como disse a presidenta Dilma Rousseff (PT) em um discurso feito em
Imperatriz (MA) em 20 de março de 2014, ao inaugurar empreendimentos de infraestrutura
do PAC na região do Bico do Papagaio. Como se observa no mapa acima, Marabá é o
centro de uma complexa malha logística rodo-ferro-hidroviária que visa encurtar distâncias
e aproximar os portos em Belém (PA) e em São Luís (MA) para o rumo indicado. Esse
desenvolvimentismo crescimentista compõe uma antiga narrativa do "Brasil grande",
propalada durante a ditadura (1964-1985), que segue a narrativa hegemônica da relação
entre energia e desenvolvimento (Barca, 2011) em uma modernização violenta e
espoliatória do campo brasileiro (Canuto, 2004).
Como parte inicial desta tese, proponho uma análise em perspectiva da ecologia
política da expansão do capitalismo no sul e sudeste do Pará na primeira década do século
XXI. A partir das noções de compressão do tempo-espaço (Altvater, 1989 [1987], Harvey,
1989), associada à apropriação desse tempo-espaço, que inclui o ambiente e o trabalho,
pelas trocas desiguais globais (Hornborg, 1998, 2005, 2009), essa narrativa apresentada
esconde uma distribuição desigual dos custos ambientais, de saúde e sociais (Barca, 2011),
que opera de maneira interseccional nas formas de exploração e opressão (Mies, 2007;
Kérgoat, 2009[2001]). Se, como bem descreveram Hébette et al. (1991) houve um grande
"cerco do capital" a partir do lançamento dos "grandes projetos" nos anos 1980, a
renovação desse neoextrativismo expandiu a circulação do capital em um espaço e tempo
muito mais restrito nos últimos anos, reproduzindo contradições semelhantes no que toca a
dimensão socioambiental, sem "ressonância nas preocupações dos planejadores" (Ferraz e
Ladeira, 1991) além de propalado para a obtenção de licenças ambientais (Zhouri, 2015).
Esse quadro teórico, a partir de uma exposição de dados econômicos e estatísticos, pode
ajudar na compreensão da resistência a esse processo que irei descrever nos capítulos
seguintes. Bem como a apresentar a complexidade político econômica em torno do caso
analisado uma vez que, no sentido dialético que relaciona a escola global e local do
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processo industrial (Hornborg, 2006) insere-se a resistência de José Cláudio e Maria e do
movimento social paraense.

1.1 Fronteira como o tempo-espaço comprimido
Tempo e espaço são construções sociais. E um dos princípios fundamentais do
capitalismo é diminuir o tempo de circulação do capital, de forma a comprimir o tempo da
atividade dentro do espaço (Altvater, 1989 [1987], Harvey,1989). Da mesma forma que
tempo e espaço, o lugar também é uma construção social. E o lugar, ou o espaço físico
geograficamente localizado, é condicionado de forma a comprimir o tempo (Altvater,
1989: 60). Essa compressão provocada pela expansão do capital reduz o intervalo de
tempo submetendo a quantidade e a qualidade do espaço ao princípio da aceleração —
portanto, do crescimento. Nessa lógica da compressão, o processo de circulação do capital
destrói os obstáculos do crescimento. Conforme Altvater: "Natural, cultural and social
impediments to the circulation of capital must be removed" (Altvater, 1989[1987]: 60).
Nesse sentido, o processo de compressão do tempo e do espaço não ocorre sem que
ocasione conflitos e provoque resistências de grupos sociais, com consequências negativas
para as condições de vida e de trabalho de populações atingidas pelo crescimento.
Essa percepção foi descrita de forma pioneira por Elmar Altvater, e quase
simultaneamente pelo geógrafo David Harvey que elaborou a expressão time-space
compression — estes autores não chegaram, em um primeiro momento, a se citar. Altvater,
em trabalhos recentes, atribui a noção a Harvey relacionada ao processo de globalização
pela noção da "compressão tempo-espaço" (Altvater, 2007). Se Altvater descreve esse
efeito fundamental do capitalismo a partir da noção da economia ecológica e das trocas
materiais, Harvey caracteriza a compressão do tempo-espaço como um efeito do
modernismo (1989: 260) e marca na geografia esse efeito a partir de exemplos nos Estados
Unidos com o crescimento vertical das cidades, o desenvolvimento da ferrovia sobre a
hidrovia, homogeneização do espaço, e do fordismo. A aceleração do tempo de produção
ocorre em paralelo com a aceleração da troca e do consumo (Harvey, 1989: 285)
A expansão capitalista ocupa novos espaços, e coloca valor econômico a estes
espaços e natureza. O tempo comprimido pelo capital não respeita o tempo da natureza,
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que passa a ter que se reproduzir no tempo do capital, com a velocidade da taxa de juros e
da ganância do capital (Martinez-Alier, 1987). Como apontado na primeira parte desta
tese, um dos problemas enfrentados por Bunker (2003) ao comparar a economia da
castanha ao minério de ferro é que enquanto o segundo é uma mercadoria destinada ao
metabolismo social global como base da economia industrial, o primeiro é um alimento
que se renova no tempo da natureza. Enquanto o ferro se transforma com intensidade de
energia e capital, a castanha não comporta tais transformações. Essas diferentes
mercadorias, ferro e castanha, caracterizaram o surgimento do extrativismo no início do
século passado e a expansão do neoextrativismo na última década no sul e sudeste do Pará.
Elas possuem tempos extremamente distintos de reprodução. E ambos estes tempos de
reprodução são distintos do tempo do interesse da reprodução do capital: o ritmo de
produção de fotossíntese para o crescimento da castanha, e as safras anuais irregulares na
perspectiva do mercado capitalista, podem não atender à demanda da coleta; enquanto o
ritmo de extração do minério de ferro irá, em questão de tempo, e cada vez mais rápido,
exaurir as jazidas. Se a castanha cresce a taxa relativamente baixa por ano, o mineral
ferroso não se "reproduz". O tempo da reprodução, aqui, não deve ser entendido de
maneira restrita à reprodução de mercadorias, mas do tempo da reprodução da vida
atingida pelo capital (Mies, 2007; Federici, 2010), humana e não-humana.
Nesse caso de expansão do capital sobre o espaço, a produção da mais-valia,
como escreve Altvater, "is identical to economic conquest - exploration, development,
penetration, and exploitation - of space, i.e., the "production of space" (Altvater, 1989:
69). E um dos resultados dessa compressão e aceleração é a produção social da escassez,
que tal como desenvolvem Peluso e Watts (2001), em certas condições históricas e sociais,
pode ser um dos fatores da construção de "ambientes violentos". Não é a escassez per se,
como a escassez dos limites físicos de um sistema, mas a produção social da escassez da
antiga questão "população e recursos" (Harvey, 1974). Tal é um dos fundamentos centrais
dos conflitos pela terra: a concentração da terra é parte constitutiva do capitalismo que se
desenvolve no Brasil (Oliveira, 2001).
Essa dimensão de um "tempo e espaço comprimidos" possui em seu centro uma
luta político-econômica — que é também cultural (Harvey, 1989). O processo envolve
uma reorganização radical das relações sociais no espaço, com a redução de barreiras —
ou obstáculos, como enfatiza Altvater, para marcar a violência deste processo —, e a
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emergência de uma nova geografia de acumulação capitalista. Tempo-espaço é uma
oposição dialética, como escreve Harvey:
"The dialectical oppositions between place and space, between a long- and shorty-term time horizons,
exists within a deeper framework of shifts in time-space dimensionality that are the product of
underlying capitalist imperatives to accelerate turnover times and to annihilate space by time"
(Harvey, 1989: 247)

O geógrafo inglês identifica que as mudanças na experiência do tempo e espaço
provocam novas lutas em campos de representações, como um processo social, pelo qual
emergem conflitos a partir do estabelecimentos de diferentes valores, a partir de diferenças
"culturais" e distintas "formações sociais". A cultura, nessa acepção, é diferente dos
conflitos de ontologia-política, como desenvolve mais recentemente Escobar, segundo o
qual a noção de "cultura", como estrutura simbólica, comporta um mundo único que
envolve toda a realidade, um "mundo constituido de un solo mundo", ao passo que ele
apresenta dois processos interrelacionados sobre o qual, a meu ver, a noção da expansão do
capital que aqui se fala também vem a se chocar (Escobar, 2014: 17). Frente à limitação da
ideia de cultura ele sugere, como alternativa, o uso na noção de ontologia, que permite a
existência de múltiplos mundos, a noção de "pluriverso" e outras ontologias que mantém
muitas comunidades, especialmente na Amazônia e na área de estudo (Escobar, 2014: 18).
Essa grande variação das perspectivas possíveis em diferentes ontologias pode ser
descrita como um fundamentos dos conflitos ecológicos — ou, como coloca dentro do
quadro da economia ecológica, Martinez-Alier (2002), as lutas por diferentes valores.
Nesse sentido está o princípio de que o capitalismo atribui "valor" aos recursos naturais e
aos serviços ambientais, como a captura de carbono, em um sentido crematístico. Acontece
que atribuir valor não significa, apenas, dar um valor crematístico a natureza, dar valor
significa também atribuir importância a algo ou alguém. Em ecologia política, MartinezAlier localiza estas lutas de "diferentes linguagens de valor" nas "fronteiras de extração de
recursos" (Martinez-Alier, 2002). Os conflitos nas "fronteiras de commodities" (Moore,
2000), como também pode ser interpretado o sul e o sudeste do Pará dentro da polissemia
do termo "fronteira", são portanto conflitos decorrentes de uma distribuição ecológica
desigual, movidos pelo aumento global do metabolismo social, e ocorrem pela luta de
diferentes linguagens de valoração: sobre quem tem o poder de impor valores. Como
destaca Altvater, valores são sempre subjetivos. Portanto, o processo de torna-los
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universais, como no caso da atribuição de valor monetário, acaba por ser uma forma de
violência (1989: 68).
Na perspectiva analítica da economia ecológica, essa crítica aponta a contradição
entre economia e ecologia, a partir do conceito da termodinâmica trazido à perspectiva
econômica por Georgescu-Roegen (1971), com a lei da entropia e a consequente
dissipação de energia e materiais em espaços fechados. A termodinâmica distingue os
sistemas em sistemas abertos, sistemas fechados e sistemas isolados. A Terra, por
exemplo, é um sistema aberto à entrada de energia solar, mas praticamente fechada à
entrada de novos materiais. Dessa maneira, a produção da mais valia econômica, levada
pelo imperativo de crescimento e maior consumo de materiais, aumenta a entropia de
forma irreversível. O crescimento, portanto, ocorre pela redução do tempo entre as
atividades, acelerando sobre o espaço, comprimindo, nessa lógica, o tempo e o espaço,
como identificou de forma pioneira Altvater. Um crescimento ao quadrado, na fórmula
crescer2 como dos planos de "aceleração do crescimento", portanto tende a leva a uma
super compressão do espaço e uma ainda mais rápida aceleração do tempo de circulação.
Essa perspectiva do avanço do capital em relação ao tempo e o espaço pode
redefinir a percepção da ideia de fronteira de commodities, ou de recursos. E destaco aqui
a polissemia da ideia de fronteira especificamente ao caracterizar os conflitos no interior
do Brasil, ou nos "sertões" como vou discutir em breve. Pela noção dos efeitos do
capitalismo, fronteiras são lugares aonde o espaço e o tempo foram comprimidos,
diminuídos, feitos pequenos e breves, curtos, em razão do sistema de transportes mais
rápidos, maiores, com mais capacidade de carga de mercadorias. E, em consequência, o
tempo foi acelerado de acordo com as taxas de juros ou a ganância do capital para permitir
a extração em maior quantidade de recursos naturais, muito além das possibilidades de
reprodução da natureza. A ganância, como descreve Maria, tornou-se o motor da
destruição: "É, só tem uma palavra assim, que talvez não seja para definir, que defina tudo
essas coisas, é a ganância. A ganância é muito grande". (Entrevista 2)
Nestes locais comprimidos, portanto fronteirizados, os espaços de vida são
transformados em espaços de extração massiva, em espaços de "desenvolvimento"38, ou de
“ganância”, e ocorrem conflitos sobre os diferentes valores que são atribuídos aos seres e
as coisas: José Cláudio não definia o valor da castanheira que ele chamava de Majestade, a
38

Welton Suruí disse a respeito dos Aikewara, que vivem na TI Sororó e afetados por esse complexo: "nós
nunca fomos um povo de desenvolvimento" (Entrevista em entrevista 44)
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maior de seu lote, a partir da perspectiva de madeira serrada a ser negociada no mercado,
ou seja, em uma perspectiva crematística, mas dizia que um madeireiro já havia oferecido
muito dinheiro por ela. São valores, portanto, que são incomensuráveis (Martinez-Alier,
2002). A Majestade, para José Cláudio, era o "orgulho da floresta" e dizia que, se
dependesse dele, ela iria ficar "por muitos e muitos anos ali": "eu acho que não tem terapia
melhor, não tem uma coisa melhor do que você sentar a beira duma arvore dessas e ficar
meditando. O tanto que a natureza é perfeita, o tanto que as coisas que Deus faz é bem
feita" (Entrevista 1). Essa perspectiva da relação permite aprofundar a análise para uma
ideia de "conflitos cosmológicos", como escreveu Little (2001), ou então conflitos de
ontologias políticas, como Arturo Escobar interpreta mais recente, e a partir do giro
ontológico na análise de conflitos relacionados ao ambiente e ao sentirpensar (Escobar,
2014).
Se a ideia de "fronteira de commodities" é aquela dos lugares distantes dos
centros industrias que se expandem, as fronteiras são também, em uma perspectiva inversa,
da resistência, como dos centros de luta contra a expansão do capital. A acumulação do
capital tem como fundamental a conexão a dialética entre a exploração patriarcal e a
exploração capitalista (Mies, 2007), tendo, sobre a mulher, a exploração sobre o trabalho
reprodutivo — entendido também em sentido amplo, tanto da reprodução biológica como
social. Tal narrativa expansionista, baseada na tecnologia mineral e fronteirização com o
cercamento de propriedades (Barca, 2011) avança e remove obstáculos sejam naturais,
como florestas tropicais, sejam socioculturais, ou ontológicos para envolver os mundos
(Escobar, 2014), como grupos locais, sejam de gênero, pela exploração da divisão sexual
do trabalho e da dupla jornada (Kérgoat, 2009 [2001]; Federici, 2010). Ou seja todas as
formas de resistência ao capitalismo.
Um dos reflexos que já pode ser medido em decorrência desse processo agressivo
de expansão do capital no sul e sudeste do Pará é o aumento dos conflitos em áreas já
tituladas, como caso do PAE Praialta Piranheira. Se, como colocou Medeiros no mais
recente caderno Conflitos do Campo (CPT, 2015), o "reconhecimento do direito à terra não
elimina a pressão e a violência" (Medeiros, 2015: 27), esse efeito pode estar ligado à
compressão do espaço e do tempo pelo capital ainda que a "terra", especificamente em se
falando do chão, não esteja no mercado. A partir de um gráfico elaborado pelo geógrafo
Ariovaldo Umbelino de Oliveira no ano anterior ao assassinato (Oliveira, 2011), era
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possível identificar, com base em dados nacionais e não restritos à Amazônia, o aumento
dos conflitos em áreas já "ordenadas". Se o Pará constituiu a área com o segundo maior
número de conflitos nesse ano (125 conflitos por terra), esse gráfico, ainda que não seja
produzido a partir de dados específicos da região, serve de ilustração:
Figura 3 — Conflitos em áreas ordenadas

Fonte: Oliveira, 2011, a partir de dados da CPT

Fronteira, ainda na perspectiva do lugar de conflito, é definida pelo sociólogo José
de Souza Martins como o "lugar da alteridade", da "descoberta do outro e do desencontro"
(Martins, 2009: 133). O contexto ao qual Martins se refere é pensando nas "fronteiras" na
Amazônia, no Pará, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão dos anos 1970 e 1980, mas a
ideia de que a fronteira é uma "situação de conflito" pode servir para estender a
"perenidade" dos conflitos nesses espaços (Little, 2001). Não quero aqui rever a longa
discussão nas ciências sociais no Brasil, a qual vou apresentar de maneira mais
contextualizada historicamente na Parte II, mas tentar uma reflexão entre estas
perspectivas de conflito em regiões de extração de recursos naturais, e a compressão do
tempo-espaço. Isso porque, no centro do conflito na fronteira, para Martins, está
justamente a questão do tempo: o tempo da fronteira como conflitos de temporalidades
distintas dos sujeitos (2009).
Martins analisa a fronteira como um espaço de alteridade entre tempos históricos.
São os tempos das diferentes "frentes", a "frente de expansão" e sua sobreposição pela
"frente pioneira", cujo conflito residia no confronto entre essas frentes. Em um lado, a
"frente de expansão", que é a frente de ocupação territorial por migrantes descapitalizados
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de outras partes do país, pelo deslocamento dos posseiros, tal como identificou Darcy
Ribeiro em sua investigação das expansões da sociedade nacional em conflitos com
sociedades indígenas na disputa por territórios (Ribeiro, 1996), também descrita como uma
fronteira de "civilização", em um "processo civilizatório". Por outro, e posteriormente no
contexto da época da reflexão de Martins, a "frente pioneira", que é a forma empresarial
capitalista de ocupação do território. São tempos diferentes, aquele do posseiro e aquele do
capitalista, que estão em confronto na fronteira. Os conflitos nesse momento histórico
ocorriam, segundo Martins, na expropriação do posseiro, que ele denominava como "frente
de expansão", por empresas privadas, que seriam a "frente pioneira" que se sobrepunha à
"frente de expansão". Airton Pereira, em uma revisão deste processo a partir de uma
perspectiva historiográfica, identificou que a sobreposição apontada por Martins era, na
verdade, mais dinâmica: posseiros também ocupavam fazendas que haviam sido formadas
por fazendeiros direto da apropriação das terras públicas (Pereira, 2013).
Mas a distinção de Martins que importa nesse momento, onde quero chegar, é o
"desencontro de tempos históricos": "o encontro de relações sociais, mentalidades,
orientações historicamente descompassadas, até propriamente no limite da história,
introduz a mediação das relações mais desenvolvidas e poderosas na definição do sentido
das relações mais 'atrasadas' e frágeis, ou melhor, das relações diferentes, com outras datas
e outros tempos históricos" (Martins, 2009: 154). Nessa mediação de relações, o "atraso"
aparece como "diferença", ou seja, diferença entre tempos capitalistas dos diferentes
grupos que se enfrentam.
Não há dúvidas que empiricamente é possível visualizar distintos tempos sociais,
que aparecem de maneira mais evidente em contraposição ao avanço do tempo
comprimido do capitalismo. E isso se devia pelas condições naturais do espaço. Ianni
produziu uma descrição acurada do rápido ritmo de "mudança da economia e sociedade"
em Conceição do Araguaia entre os anos 1960 e 1977 (Ianni, 1978). Foi o período de
grande migrações e investimentos, com a abertura para o grande capital, tal como mostrado
no capítulo anterior. "Nada ficou à margem da modificação, nem a vida cotidiana do
caboclo lá no meio do mato, nem os interesses econômicos ou políticos dos donos do
lugar." Ele aponta dois acontecimentos que produziram uma grande aceleração na região: a
construção da Rodovia Belém-Brasília e a criação da SUDAM, em 1966, que associado a
outras agências governamentais passaram a atuar de forma mais intensa no sentido de
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dinamizar a agropecuária. E se de 1912 até 1960 era o rio Araguaia que "parecia conferir à
economia e à sociedade o seu ritmo e andamento", em pouco tempo, "o caminhão, o
automóvel, o trator, o avião, o helicóptero e o rádio passam a conferir, combinadamente,
um novo ritmo e andamento às relações sociais no lugar" (Ianni, 1978: 97-98). Esse
processo descrito por Ianni é o encurtamento dos meios de transporte. Portanto, a descrição
de Ianni da rede logística de infraestrutura, somada ao investimento e abertura para o
grande capital, produziu uma extraordinária compressão de tempo-espaço no sul do Pará
durante o "cerco do capital" (Hébette, 2001).
Os conflitos estudados por Ianni e Martins eram os conflitos por "terra", e
anteriores ao Programa Grande Carajás, e deixou diversas dimensões de fora, entre elas, a
dimensão das relações de exploração de classe e sexo e o papel das mulheres nessa luta
pela terra (Federici, 2010; Santos Sampaio, 2009). A chegada da grande mineração
associada aos projetos de infraestrutura comprimiu de forma ainda mais acelerada o tempo
e o espaço no sul e sudeste do Pará, ocasionando sangrentos conflitos por terra como foi
fartamente descrito na literatura (Bunker, 1985; Hébette, 1985; Hall, 1989). Mas a ideia da
fronteira não ficou no passado. A transformação provocada pelo capital nessa região na
última década fez ressurgir essa ideia da "fronteira", como expressão presente em planos
do governo federal. A explosão do volume de extração de recursos naturais transformou a
"fronteira" no centro dos conflitos do capitalismo global. Como havia previsto Altvater,
que trabalhou na região afetada por Carajás, a compressão do tempo—espaço provocaria
um colapso:

"These determine the scale of nutrient recycling and the necessity for external energy and matter
inputs, as well as the susceptibility and responsiveness to external shocks. In tropical rainforests,
for example, it is possible to show that the transition to monocultural forms severely increases the
insurability of the ecological system as a result of external shocks, with the possibility of complete
collapse of the system" (Altvater, 1989:65)

Os ecossistemas da Amazônia, como um todo, são resilientes a muitas mudanças.
No entanto, alguns deles, como o sul do Pará, ocupado por humanos há mais de 9 mil anos,
não resistiu à expansão do capital.
O colapso que pode ser identificado pela destruição quase absoluta da cobertura
florestal foi um longo processo conflituoso, como apresento nessa tese. E o que é
importante ressaltar: os espaços que haviam sido de alguma forma separados do acesso do
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mercado de terras, como terras indígenas (TI Mãe Maria, TI Sororó, TI Xikrin do Bacajá) e
o PAE Praialta Piranheira, continuaram a ser pressionados pela mesma compressão do
tempo e do espaço pelo capital. Esse aporte teórico pode ajudar a responder à questão
levantada por Medeiros (2015) sobre a continuidade dos conflitos em assentamentos e
terras indígenas demarcadas. As lutas territoriais defendem a integridade dos recursos dos
territórios, inclusive sobre a possiblidade de atribuir valores não capitalistas: uma luta pelo
comum que é, essencialmente, resistência ao capitalismo (Federici, 2010)
O lugar do colapso pode ser um bioma, uma bacia, ou um território. Na leitura
que eu proponho, essa compressão do tempo-espaço tal como construída, não apenas
provoca novos conflitos, como também aumenta aqueles existentes. Este efeito decorre do
acúmulo de capital e poder em forças opostas às resistências, ontológicas ou de gênero
(Escobar, 2014; Mies, 2007).

1.2 O cerco do capital e a apropriação de um território
O sul e o sudeste do Pará atravessaram um período de intensa expansão do capital
que recoloca a região, interpretada como "fronteira" em diferentes momentos da história e
em diferentes sentidos, em uma posição de fronteira de commodities. O "consenso das
commodities" (Svampa, 2012) transformou a região, já em grande parte desmatada
(conforme Figura na Parte II) em um grande espaço a ser comprimido na produção e
extração de commodities agrominerais.
O grande salto para esse efeito surgiu pelo mega plano de extração de recursos da
região para exportação com o Projeto Grande Carajás, de 1980. Com incentivos fiscais,
complexa malha de infraestrutura de estradas, estrada de ferro, hidrovia e usina
hidrelétrica, como mostra o mapa que abre essa parte (Figura 1), o Pará foi transformado
num imenso espaço de expansão do capital a ser diminuído. Na última década, conforme
indicadores das principais mercadorias extraídas que vou apresentar a seguir, esse processo
foi intensificado: um aumento da extração e exportação de ferro quando o preço do ferro
estava alto no mercado internacional, e com a queda do preço, um aumento ainda maior da
extração para compensar.
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Figura 4 — Exportação de minério de ferro e seus concentrados em valor e peso

Fonte: MDIC

Segundo indica o "Plano de Mineração Nacional 2030" (Brasil, 2011), "A
Amazônia é a fronteira de expansão da mineração no Brasil", e o governo projeta aumentar
a exportação de ferro de 231 milhões de toneladas, previstos para 2015, para 797 milhões
de toneladas, em 2030. E, de acordo com o Plano, as principais "preocupações" estão
relacionadas aos "conflitos sobre o uso e a ocupação do território" (Brasil, PNM: 57),
também denominado de "risco" da população local, conforme expresso no relatório (Vale,
2015). Para isso, a estratégia política neoextrativista deve seguir a oitava tese descrita por
Gudynas, da "legitimação", especialmente desenvolvida pelos governos do PT no caso
brasileiro:

Por lo tanto, se plantea como octava tesis, que bajo el neoextractivismo el Estado capta una mayor
proporción del excedente, y que una parte de éste es destinado a programas sociales que generan una
legitimación, tanto para los gobiernos como para los emprendimientos extractivistas, y que esto
contribuye a apaciguar las demandas sociales locales. (Gudynas, 2009: 209. grifo original)
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A estratégia de expansão da Vale em meio a crise tem, entre os riscos anunciados
no relatório anual de 2014, a questão de que os esforços podem ser "limitados por
regulamentos trabalhistas ou acordos trabalhistas ou governamentais anteriores" e
"desentendimentos com as comunidades locais onde operamos podem causar um impacto
negativo em nossos negócios e reputação" (Vale, 2015: 8-9). Por um lado, a Vale enfrenta
denúncias de superexploração do trabalho e até trabalho escravo (Entrevista 42), bem
como repressão a liberdade de organização sindical (Entrevista 54). Em alguns casos,
ressalta a Vale, "nossas operações e reservas minerais estão localizadas em terras ou
próximas a terras de propriedade ou usadas por tribos indígenas ou aborígenes ou outros
grupos de partes interessadas" (ibid. id.). É possível, assinala a companhia, que
"desentendimentos ou disputas judicias" possam causar atrasos, e que "manifestantes já
agiram para interromper nossas operações e projetos, e podem continuar a fazê-lo no
futuro", considerados como "atos ilegais". Escreve ainda a Vale, privatizada em 1996, que
"estão sujeitos a uma tendência de aumento de nacionalismo dos recursos", com o risco de
"expropriações".
Figura 5 — Área afetada por Carajás, de acordo com a Vale

Vale, 2007
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E dentro dessa área, há uma tentativa da companhia mineradora de restringir o
que seria a "influência direta" da "influência indireta", conforme a figura abaixo:
Figura 6 — Área de influencia "direta" e "indireta" da Vale, de acordo com a companhia

Vale, 2007

A proposta da Vale de restringir os impactos de sua atividade. Através do
discurso, tenta considerar que os efeitos do capital no espaço estão praticamente restritos
ao local da mina, ou ao local do trilho. Esse discurso aparentemente novo é, na verdade,
bastante semelhante àquele adotado na implantação do PGC em 1980, quando a companhia
tinha a "ilusão de poder isolar-se do mundo", como escreveu o jornalista Lúcio Flavio
Pinto (Pinto, 1986, apud Ferraz e ladeira, 1991: 130). Conforme as antropólogas Iara
Ferraz e Maria Elisa Ladeira, ao analisarem o impacto do componente indígena de PGC:
A Amazônia não está "vazia", como justificam esses empreendimentos — que privilegiam espaço,
matérias-primas e energia —, o que leva à consideração de que a "defesa do meio ambiente" não pode
se restringir apenas à ótima preservacionista. Não se trata de preservar a floresta tropical, manaciais e
demais áreas ecologicamente frágeis, mas sobretudo de garantir a interação das diversas populações
humanas da Amazônia com o ambiente que habitam (Ferraz e Ladeira, 191: 131)

Se antes, quando ainda era uma empresa pública, a "dimensão social" não havia
espaço nas "preocupações dos planejadores" e era deliberadamente omitida nas concepções
do megaprojetos (Ferraz e Ladeira, 1991), hoje a dimensão social é tratada como "riscos",
tal como apontado no relatório anual da Vale (2015), contabilizados para eventuais
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negociações e até mesmo consultas, desde que isso não impeça o acesso e o controle, ou
seja, a atribuição de valor crematístico mencionada acima: "Algumas dessas populações
indígenas podem ter direitos de analisar ou participar na gestão dos recursos naturais, e as
consultamos e negociamos com elas, a fim de minimizar os impactos de nossas operações
ou para ter acesso às suas terras" (Vale, 2015: 9) A negociação é feita a partir do
paradigma de um imperativo da sua instalação até se chegar a um "acordo comum" para
que a mineração nossa se estabelecer e "minimizar o impacto" (ibid. id.) Já havia, antes do
avanço atual do neoliberalismo, uma defasagem de tempo percebida pelas autoras Ferraz e
Ladeira, entre a "implantação acelerada dos projetos", e as medidas preconizadas. A
aceleração da implantação, que deveria seguir o ritmo do capital, produz conflitos com o
tempo diferente das negociações com as comunidades locais. Escrevem as autoras que: "É
grande a defasagem existente entre a realidade da implantação acelerada dos projetos na
região e as medidas preconizadas nos contratos iniciais de financiamento com os bancos
multilaterais. Como herança do autoritarismo no Brasil, os processos decisórios fechados e
rápidos, a fragmentação das informações disponíveis, a ausência de debates prévios e
amplos acerca das políticas públicas — e dos chamados "grandes projetos"— vem
caracterizando as diretrizes governamentais recentes" (Ferraz e Ladeira, 1991: 138). Iara
Ferraz, que continua assessorando os Gavião, percebeu uma mudança a partir da
privatização da Vale e o avanço do neoliberalismo nas negociações, quando agentes do
estado foram substituídos por advogados no processo de intermediação39.
1.3 O capital no solo: agronegócio neoextrativista
Se o solo constitui-se igualmente um recurso natural não renovável, a agricultura
em larga escala voltada para exportação é, também, um extrativismo no sentido atribuído
por Gudynas (2009), e que tende a ser exaurido tal como o ferro. Dessa forma o
neoextrativismo também expandiu-se no sudeste do Pará pelas grandes lavouras de soja.
Sendo a soja uma expressão do capital, é possível sustentar, como formulado teoricamente
acima, que o espaço na região foi comprimido, o que pode ter relação com os conflitos,
dentro dessa dinâmica, que ocorreram dentro do PAE pela reconcentração fundiária, tal
como denunciados por José Cláudio e Maria.
39

Comunicação pessoal ao autor em Belém, PA, Brasil, 28 de setembro de 2014.
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Figura 7 — Valor da produção de soja no Pará

Fonte: Sidra/IBGE

Esse aumento da produção de soja no Pará pode ser visualizado na seguinte
figura, produzida pelos dados regionais disponibilizados pelo IBGE:
Figura 8 — Área plantada de soja (hectares) - 2013

Nome
Valor
Baixo Amazonas
30.901
Marajó
Metropolitana de Belém
Nordeste Paraense
900
Sudeste Paraense
155.845
Sudoeste Paraense
2.100

Cor
//////
//////

Fonte: Sidra/IBGE

Os dados da expansão da pecuária são ainda mais impressionantes, sobretudo a
exportação de carne, em peso e em valor, e estão diretamente relacionados com a abertura
de grandes frigoríficos, financiados por investimentos do BNDES. Dados levantados pelo
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GREENPEACE mostraram que nos primeiros seis anos do governo Lula (PT), o governo
destinou R$ 340,3 bilhões a agropecuária no Brasil, sendo que 83% desse total, R$ 283,9
foram para a agropecuária empresarial (GREENPEACE, 2009: 4). As duas figuras a seguir
apresentam o volume do aumento da exportação, e, visualmente, a localização no mapa.
Figura 9 — Exportação de carne, Estado do Pará, em valor e peso

Fonte: Aliceweb/MDIC elaborado pelo autor
Figura 10 — Pecuária: Efetivo dos rebanhos (Cabeças) - 2011

Fonte: Sidra/IBGE

Esse crescimento e intensificação do uso do solo para exportação massiva de
commodities, carne e soja, criou uma situação contraditória em Nova Ipixuna: a expansão
do grande capital agropecuário fez com que se aumentasse a exportação de carne,
consequentemente a área de pastagens, assim como a área de plantio de soja. Esse aumento
da área agrícola esteve associado também com o aumento da produção de ferro gusa,
portanto, com a disposição de carvão produzido associado com a expansão das lavouras —
e por sua vez, associado ao aumento da exportação de minério de ferro. A relação entre
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produção de carvão e expansão da pastagem, o que leva a expropriação do assentado
agroextrativista, é descrita por José Cláudio como uma cadeia: extração de madeira,
produção de carvão e pasto (Entrevista 1).
A siderurgia do ferro-gusa funciona como um elemento de interligação entre a
grande mineração e o uso da terra. Para a produção de uma tonelada de ferro-gusa,
Monteiro calculou serem necessários 0,875 toneladas de carvão, 1,6 toneladas de hematita
e 0,2 toneladas de material fundente, como calcário ou quartizito (Monteiro, 2009: 62). Em
termos de volumetria, um fator de conversão médio aplicado pelo IBAMA é de 2,2 m3 de
carvão para cada tonelada de ferro-gusa. É no preço do carvão, segundo cálculos de
Monteiro, que as siderúrgicas conseguiam extrair maior parte do lucro, em razão dessa
produção estar independente dos preços internacionais, e localmente relacionada a práticas
ilegais tais como trabalho escravo e desmatamento ilegal.
Em relatório técnico do IBAMA, em 2005, foi estimado que apenas uma
siderúrgica consumia, anualmente, 715.5 mil metros cúbicos de carvão por ano (IBAMA,
2005: 2), sendo que 70% do carvão declarado tinha origem em desmatamento e ou resíduo
de serrarias. Para suprir o consumo declarado, teriam sido utilizado 22 milhões de m3 de
toras para a produção de carvão em 2004, no Pará. Esse cálculo feito pelo IBAMA também
estima ser necessário a exploração de um hectare, em plano de manejo florestal ou de
desmatamento, para a produção de 40m3 de carvão. Portanto, por este cálculo, teria sido
necessário desmatar, em 2004, 550 mil hectares de floresta nativa para suprir a produção
siderúrgica do Pará (IBAMA, 2005: 66-67). Desde que foi implantada a siderurgia com o
PGC, a Vale, em relatório de 1990, já previa que "siderurgia a carvão vegetal constituirá,
por si mesma, um vigoroso vetor de aceleração do desmatamento" (Carneiro, 2010: 34)
Essas mercadorias constituem a base da indústria, ou da alimentação, global. Com
o elevado preço das commodities, foram extraídas massivamente. Aparentemente, há uma
associação entre preço elevado e alta taxa de extração. No entanto, com a queda do valor
das mercadorias, essas matérias primas passaram a ser exportadas ainda em maior
quantidade para compensar a baixa dos preços. Por outro lado, a castanha-do-Brasil, que
sempre teve uma taxa de renovação relativamente sustentável para atender o mercado e
reproduzir-se, acabou sendo devastada. Mesmo com o aumento do preço, a sua produção
diminuiu em razão da devastação dos castanhais, transformados em carvão e em pastagens,
conforme vou apresentar na Parte II.
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Figura 11 — Produção de castanha, em valor e peso, em Nova Ipixuna

Fonte: IBGE

Por outro lado, a extração madeireira e a produção de carvão têm caído ano após
ano em Nova Ipixuna. A tendência é que estes recursos se esgotem em breve, em razão da
prática extremamente predatória e devastadora da extração e produção, como foi
denunciado por José Cláudio e Maria, como desenvolvo no capítulo 9 (Entrevista 1 e 2).

Figura 12 — Produção de madeira e carvão em Nova Ipixuna

Fonte: IBGE

Faz sentido, portanto, o argumento de Hornborg, a partir da análise de que a mata
nativa do sul e sudeste do Pará, transformado em carvão pela superexploração do trabalho
e trabalho escravo, produziu uma extraordinária compressão do tempo e do espaço, que foi
apropriado, tanto as florestas quanto o trabalho, por trocas desiguais globais (Hornborg,
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1998, 2005, 2006), a beneficiar, sobretudo, o desenvolvimento tecnológico e a
industrialização dos Estados Unidos, como mostra o gráfico abaixo:

Figura 13 — Países que importaram acima de 60.000 ton de ferro-gusa do Pará entre 2000 e 2009

ton

EUA,
10.008.609

China,
669.647

Espanha,
454.84

Itália,
110.463

México,
470.326 Tailândia,
60.021

Fonte: MDIC

Visualmente, essa massiva extração se expressa também no mapa a seguir, que
indica as áreas de produção de carvão de mata nativa. Não há uma indicação do consumo
pelo IBGE, porém o único grande consumidor industrial, fora padarias, consumo pessoal
para churrasco ou fogueiras, é destinadas a produção do ferro-gusa pelas siderúrgicas que
se instalaram no entorno de Marabá:
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Figura 14 — Carvão vegetal (Toneladas) - 2011

Nome
Baixo Amazonas
Marajó
Metropolitana de Belém
Nordeste Paraense
Sudeste Paraense
Sudoeste Paraense

Valor Cor
2.258
371
336
5.069
65.208
356

Fonte: IBGE

Como mostrou Hornborg (2006), nos séculos 18 e 19, a revolução industrial
inglesa deslocou aos Estados Unidos através da utilização do solo para produção de fibras
de algodão necessárias para sua indústria, e se apropriou, igualmente, da força-de-trabalho
escravizada de populações africanas e da expropriação de terras ocupadas por povos
ameríndios: recursos naturais, corpos, espaço e tempo que foram exportados, ou
desigualmente trocados, e serviram a modernização tecnológica da Inglaterra. Portanto, o
trabalho escravo e as castanheiras embutidas no carvão utilizado na produção do gusa, que
integram o tempo e o espaço que foi apropriado pelos Estados Unidos, China, Espanha,
Itália, México e Tailândia na modernização tecnológica destes parques industriais, foram
em parte apropriados do sudeste do Pará.
Da mesma forma, o avanço massivo do capital e do neoliberalismo nessa última
década comprimiu o tempo e o espaço de toda aquela região. Provocou o elevado
desmatamento e destruição dos castanhais, a exploração das mulheres camponesas (Mies,
2007; Santos Sampaio, 2009), a espoliação dos grupos indígenas (Entrevista 56 e 57). E o
brutal assassinato de José Cláudio e Maria, que combatiam e lutavam contra essa
apropriação do tempo-espaço em uma resistência "pós-extrativista" (Gudynas, 2014) ao
capital (Federici, 2010), portanto está diretamente relacionados a esse processo desigual
global.
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PARTE II
Uma ecologia política dos castanhais do Pará
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Capítulo 2
Contradições da Castanha: de recurso esgotado a símbolo do progresso

A partir da visualização da pressão metabólica, e da compressão do tempo e do
espaço pelo avanço do capitalismo no sul e no sudeste do Pará, um problema fundamental
desta tese reside em cartografar uma história política e ecológica do espaço onde lutaram
Maria e José Cláudio: os castanhais do Araguaia-Tocantins no Pará. Por cartografar a
história dos castanhais me refiro aqui a situar o espaço “apropriado, marcado, grafado
(geografado)

no

processo

histórico”,

tal

como

coloca

Porto-Gonçalves,

cuja

“geograficidade da história” se estende, também para o campo do conhecimento (PortoGonçalves, 2006: 43).
Aonde restaram castanheiras (Bertholletia excelsa) nas áreas que foram ocupadas
pelos castanhais, e o PAE Praialta Piranheira era um remanescente dos grandes castanhais
do Tocantins-Araguaia, o espaço da (ex)floresta continuou servindo como palco de lutas
sociais. A destruição não foi um processo unilateral, tendo sempre tido respostas das
“vítimas”: as resistências. Ao analisar os grandes programas de desenvolvimento da
Amazônia planejados na ditadura (1964-1985), José de Sousa Martins procura destacar o
papel daqueles que resistem, apontando que “os grupos vitimados por esses programas
lançam neles contradições, tensões, desafios” (Martins, 1991: 18). A expansão capitalista,
como mostrou Marx e E.P. Thompson na Inglaterra, também na Amazônia aconteceu sobre
terras ocupadas. Uma análise desse processo histórico revela diferentes resistências pelos
grupos expropriados ao longo de todo o século passado, desde quando ocorreu a
privatização e a destruição dos castanhais, até a entrada da empresa agropecuária e os
mega-projetos de extração de recursos. Ainda hoje, tanto os espaços dos castanhais que se
transformaram em grandes fazendas são ocupados por trabalhadores sem-terra, como os
trilhos da mineradora Vale que cortam antigos castanhais servem de palco para protestos
de camponeses e povos indígenas, quanto aonde restou castanheiras, como no PAE Praialta
Piranheira, há luta sócio-ecológica em torno da castanheira. Como disse Maria a sua irmã
Laisa Santos Sampaio: “Enquanto tiver uma castanheira aqui, eu estou disposta a lutar.
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Enquanto tiver uma castanheira, ainda assim eu derramo o meu sangue por elas.”
(Entrevista 14)
Os castanhais, seus usos e destruição começaram a ser objeto de investigação a
partir do trabalho da geógrafa Catarina Dias (1958, 1959), posteriormente, com estudos
sobre "avanços da fronteira", desde Darcy Ribeiro (1996 [1957]), Expedito Arnaud (1961,
1964, 1971) Roque de Barros Laraia e Roberto da Matta (1967), Otavio Velho (1972),
Octavio Ianni (1978, 1979), Martins (1979, 1980, 1981, 1984, 2009), pesquisas e análises
de cenários agrícolas pela Embrapa, principalmente Carlos Müller (Müller, 1980;
Kitamura e Müller, 1984; Müller et al., 1995) e Alfredo Homma (Homma, 1993; Homma
et al., 2000; Homma et al. 2012; Homma, 2014) e, um trabalho fundamental sobre o qual
também me apoio, a tese de Marilia Emmi que investiga a formação da classe dominante
que agiu em Marabá e o cercamento dos castanhais, A Oligarquia do Tocantins e o
Domínio dos Castanhais (Emmi, 1999 [1988]; 2002). As perspectivas das resistências
indígenas, que ao contrário do que se pensou nos anos 1960 e 1970, como no trabalho de
Laraia e Da Matta (1967), permanece ainda hoje, e os povos ameríndios da região não
foram extintos. Nas últimas décadas, essas resistências passaram a ser narradas em
associações entre antropólogos e lideranças indígenas revelando um lado que por muito
tempo permaneceu invisibilizado nesse processo de expansão do capital (Ferraz, 1984,
1998; Fausto, 2001; Ferraz e Calheiros, 2014). E, principalmente com relação aos
objetivos dessa tese, a farta literatura crescente do lado camponês e dos movimentos
sociais (Pereira, 2013 e 2015, Hébette, 1991, 2000), aos quais se somam as teses
produzidas no âmbito da extensão rural, tais como de Maria e sua irmã, Laisa Santos
Sampaio.
É nos últimos anos, junto com o crescimento da literatura das perspectivas
ameríndias, que pesquisas inovadoras em arqueologia e etnobotânica recolocaram a
castanha-do-brasil no centro do problema da ocupação histórica da Amazônica, e
redefiniram a capacidade e potencialidade de transformação da paisagem por populações
pré-Colombianas. A partir de novos dados empíricos, a meu ver, o debate político em torno
do “extrativismo” e o papel de “conservação da floresta” das comunidades locais que
vivem com a floresta, os “povos da floresta”, ganhou uma nova dimensão, pois a
“preservação” trata-se afinal de uma permanente “construção” e manejo das florestas
(Posey, 1985; Balée, 1989; Clement, Shepard e Ramirez, 2011; Scoles e Gribel, 2011;
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Clement et al., 2015). Além, é evidente, do direito de gerirem livremente e de forma
autônoma seus ambientes.
Uma questão que sempre me intrigou, seja ao andar pela região, ou ao observar do
alto do voo do avião que antes de aterrissar em Marabá sobrevoa a Terra Indígena Mãe
Maria, ou pelas imagens de satélites, é o elevado grau de preservação das florestas nas
áreas indígenas: por que essas áreas não foram desmatadas nesse intenso processo pelo
qual a região passou nas últimas décadas? Como os indígenas conseguiram proteger seus
castanhais em meio ao holocausto ecológico que circunda suas "terras indígenas"
demarcadas? Sem que seja preciso mergulhar em um trabalho etnográfico junto de algum
destes povos, estas me parecem ser questões fundamentais para se compreender a
contraditória dinâmica de conflitos da região, e apenas a partir de um recuo na história é
possível visualizar a trajetória dos processos políticos marcados nos castanhais.
Uma outra contradição desse processo histórico é que à medida em que perdia
importância econômica e social no médio Tocantins, a castanha-do-brasil passou a ser
elevada a categoria de principal símbolo regional. É a árvore desenhada em primeiro plano
no brasão de armas do município de Marabá, uma imagem criada durante o auge da
repressão da ditadura, em 1973, quando o Exército combatia a Guerrilha do Araguaia na
região com a Operação Sucuri (maio a outubro de 1973) e Operação Marajoara (outubro de
1973 a 1974), e vem acompanhada da frase em latim: "com a ajuda de Deus, chegaremos
às estrelas". O urbanismo modernista da "Nova Marabá", projetado no final dos anos 1970,
é inspirado numa árvore, com "folhas" que homenageariam as castanheiras do castanhal
livre que existia nessa área antes do projeto ser implantado (Emmi, 1999). É quando a
castanha passa a ser superada pela pecuária e a mineração como principal atividade
econômica da cidade que tem início uma contraditória martirização, com a castanha alçada
a símbolo ao mesmo tempo em que estava sendo destruída. Riqueza "natural", uma "dádiva
divina" (Moraes, 1999), e que teria sido mal aproveitada para o desenvolvimento: “Quando
a Transamazônica chegou a Marabá, encontrou uma cidade tacanha, pobre, insignificante,
que mandava sua maior riqueza para Belém quase sem se beneficiar de sua extração”
(Pinto, 1982: 40). Ainda assim, esse seria o símbolo que uniria a leva de migrantes que
chegavam em uma nova comunidade marabaense imaginada.
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Hoje em dia, nos pouco mais que 100 quilômetros que ligam Marabá a Eldorado
dos Carajás40 pela estrada PA 150, antes uma área de grande concentração de castanhais,
as poucas castanheiras que restam estão isoladas no pasto, como um "cemitério de
castanheiras" (Bentes et al, 1988). Há ainda os 19 troncos secos, queimados e mutilados
que marcam o local do massacre de 19 trabalhadores sem-terra em 1996, na beira da
estrada na “curva do S”. Em um texto jornalístico, descrevi essa paisagem como uma “exfloresta”41: uma ironia para falar de uma floresta que foi removida, e seu lugar ocupado por
pasto e gado. Essa grande área dos castanhais, que chegou a ser propriedade de
basicamente cinco famílias (Emmi, 1999), hoje constituem-se em centenas de
assentamentos42 onde vivem mais de 12 mil famílias, e outras dezenas de acampamentos
de trabalhadores sem-terra, entre eles nove apenas do MST43, que ainda lutam para dividir
terras de castanhais que foram grilados e transformados em grandes fazendas, como a
Fazenda Castanhal Cabaceiras, de propriedade da família Mutran, desapropriada em 2008
para dar lugar ao Assentamento 26 de Março. Apenas nas unidades de conservação, e
sobretudo nas terras indígenas dos “Gaviões” (TI Mãe Maria), dos Aikewara (TI Sororó),
dos Xikrin (TI Xikrin do Cateté), dos Parakanã (TI Parakanã), Assurini (TI Trocará) e dos
Kayapó (TI Kayapó, TI Badjônkôre), é que ainda é possível encontrar remanescentes
daqueles grandes castanhais que existiram anteriormente à expansão do capital nos vales
do Araguaia-Tocantins e médio Xingu.
Não é por força de linguagem a comparação da associação simbólica da castanha,
o símbolo da cidade em um momento de profunda transformação social, e a posterior
destruição praticamente total dos grandes castanhais de Marabá. A castanha também foi
alçada a símbolo de Nova Ipixuna, cidade emancipada em 1993 de Itupiranga e Jacundá, e
que organiza anualmente uma "Festa da Castanha". No entanto, no brasão da cidade
projetado em primeiro plano, ao lado de uma castanheira, um grande touro nelore. Sobre
40

Eldorado dos Carajás foi desmembrada de Curionópolis, em 1991, que por sua vez foi desmembrada de
Marabá, em 1988
41

Milanez,
Felipe
(2010).
“Uma
ex-floresta”,
terramagazine.
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4828777-EI16863,00-Uma+exfloresta.html Acesso em 15 de
agosto de 2015
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A Superintendência Regional 27 do INCRA é responsável por 504 assentamentos, muitos dos quais estão
nas áreas de antigos castanhais – não há um levantamento preciso, uma vez que nem todo castanhal que foi
transformado em assentamento teve título de aforamento.
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Levantamento dos acampamentos do MST feito em campo, em visita a dois deles em áreas de castanhais:
Acampamento Hugo Chávez e Acampamento Frei Henri. Marabá e Eldorado dos Carajás, novembro de 2014
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essa contradição, Maria, em um momento da entrevista, ironizou a hipocrisia do símbolo
que era celebrado enquanto era destruído44: "daqui a pouco, vão fazer uma festa simbólica
da castanha, pegando massa de modelar e massa de durepox, desenhando as amêndoas e os
ouriço e a árvore da memória da castanha.” Ela denunciou a construção ideológica de
“memória póstuma” do presente em torno da castanha: “as castanheiras estão sendo
serradas aqui e ninguém vê.”
Efetivamente, a castanha-do-Brasil pode representar, como poucas árvores na
Amazônia a complexa inter-relação e co-evolução entre humanos e espécies não-humanas
na formação da paisagem. Desde a semi-domesticação e dispersão por sociedades
ameríndias, a castanha-do-brasil tornou-se, com o fim do ciclo da borracha (Santos,
1980)45, o principal recurso natural extraído na Amazônia e negociado como mercadoria
no mercado internacional, e foi, posteriormente, sacrificada para o desenvolvimento “na
pata do boi”, em expressão que marcou o discurso do ditador Emílio Garrastazu Médici
(1969-1974). Nesse longo processo, o espaço geográfico dos castanhais, e a floresta que
existiu ali, foram palcos de intensas disputas políticas em uma grande fronteira perene, no
sentido de Paul Little (2001), uma floresta marcada por lutas sociais, no sentido de Nancy
Peluso (Peluso, 1993), desde fronteiras entre grupos Jê-Kayapó, Jê-Timbira e Tupi,
fronteira geográfica da bacia Amazônica com a bacia do Tocantins, fronteira de
“expansão” da sociedade brasileira (Ribeiro, 1996 [1957]; Laraia e Da Matta, 1967; Velho,
1972), “fronteira do capitalismo” (Ianni, 1979), palco da Guerrilha do Araguaia e da
"guerra que veio depois" (Peixoto, 2011), fronteira de desmatamento, até mais
recentemente "fronteira energética"46 e “fronteira mineral”47.
Como aconteceu essa "destruição" ecológica (Homma et al., 2000) é um tema que
suscitou, sobretudo nos anos 1980, uma série de pesquisas sociológicas, muitas delas com
intenção de mudar as políticas públicas que incentivavam a destruição que estava
44

Polígono dos Castanhais, também chamado de “Polígono Castanheiro do Tocantins”, expressão que surgiu
oficialmente durante o 1 Simpósio da Castanha do Brasil, como uma proposta conservadora da oligarquia
castanheira do Tocantins, apresentada como um projeto de lei para garantir o controle das terras em disputa
com posseiros (conforme Emmi, 1999: 141). Adiante vou apresentar o debate político em torno do
“polígono”
45

"A consolidação de uma frente castanheira a montante, na qual Marabá se realçaria como a mais
importante unidade produtora da Amazônia, não ocorreu senão após a grande queda da borracha" (Santos,
1980: 183).
46

Plano Nacional de Energia, 2030, Ministério de Minas e Energia, Brasil, 2007

47

Plano Nacional de Mineração 2030, Ministério de Minas e Energia, Brasil, 2011
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acontecendo (Ianni, 1978; Martins, 1980, 1981, 1984; Emmi, 1988), e outras de ordem
agrárias e biológicas, com a proposta de salvar geneticamente a diversidade de castanha ou
tentar construir alternativas econômicas que pudessem rivalizar, em termos de produção,
com a pecuária, ainda que não contasse com os mesmos incentivos fiscais (Müller, 1980,
1981; Kitamura e Müller, 1984). Com a vitória dos “desenvolvimentistas” na luta contra os
“defensores” da Amazônia nessa área (não em toda a Amazônia, mas especificamente nos
castanhais do sudeste do Pará), conforme expressão de Hecht e Cockburn (1990), e com o
colapso da economia florestal após o boom das serrarias e carvoarias (o que suscitaria uma
condição de “pós-fronteira” para Rodrigues et al., 2009) o sul e o sudeste do Pará
permaneceram como um intenso palco de lutas por terra, registrando o maior número de
conflitos, de assassinatos, de ameaças, de trabalho escravo e de expulsões violentas no
Brasil nos relatórios anuais de Conflitos no Campo da Comissão Pastoral da Terra. De
acordo com levantamento da CPT48 (CPT, 2013), ocorreram no estado do Pará, entre 1964
e 2010, 914 assassinatos de trabalhadores rurais, religiosos e advogados por questões de
terra, sendo que 654 ocorreram no sul e sudeste do Pará. Esses conflitos por “questões de
terra” sucederam os conflitos territoriais entre castanheiros, caçadores de peles,
garimpeiros e povos indígenas, até as pacificações organizadas pelo SPI nos anos 1950, em
“uma das mais violentas áreas de conflito entre índios e frentes de penetração nacional”,
conforme descreveu o antropólogo Expedito Arnaud (Arnaud, 1971). Os espaços ocupados
pelos castanhais, nessa perspectiva, possuem uma longa história de conflitos, ininterrupta
ao longo de mais de um século. Apenas na última década, 129 pessoas foram assassinadas
no Pará em razão de conflitos no campo, conforme mapa ilustrativo abaixo elaborado pelo
GREENPEACE com base nos dados da CPT. A marca de destaque sobre o sul e sudeste do
Pará, no mapa, é minha, para destacar a região de estudo.

48

Dossiê: “Violações de direitos humanos, no sul e sudeste do Pará”, elaborado pela Comissão Pastoral da
Terra, 2013.
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Figura 15 — Localização de assassinatos por conflitos agrários na Amazônia Legal, 2004-2014

Fonte: GREENPEACE, 2015 [10 de outubro de 2015]

Diversas hipóteses foram levantadas para explicar essa violência endêmica,
invariavelmente dando nome à “besta”: a violência da expansão do capitalismo (Ianni,
1978: Emmi; 1988, 1999; Homma, et al. 2000). Conforme percebeu em campo o padre
Ricardo Rezende Figueira: “A violência não era fruto do acaso, mas resultado de um
projeto político e econômico. Sua curva ascendente coincidia com a dos grandes projetos
aprovados pelo governo militar por meio da Sudam” (Figueira, 2008: 19). Essa expansão
violenta, e o projeto político associado, não avançou apenas pelo capitalismo, senão com o
nó que entrelaça também raça e gênero/relações sociais de sexo.
Stephen Bunker, em um dos seus últimos trabalhos em vida, levantou uma
hipótese que dialoga de forma interessante com a proposta que proponho de uma ecologia
política dos castanhais: Bunker comparou a trajetória da castanha-do-brasil com a do
minério de ferro, as duas principais mercadorias que formaram a economia de Marabá ao
longo do século XX (Bunker, 2003). A mineração tornou-se predominante em uma
estratégia de modernização gestada na ditadura, através do Programa Grande Carajás, mas
à parte das decisões políticas nacionais e locais, o argumento de Bunker procura avançar
na investigação sobre a essência biofísica de cada uma dessas mercadorias para encontrar
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os problemas decorrentes da inter-relação desses recursos naturais com a exploração
econômica da sociedade baseada no extrativismo. O ferro, por fim, sobrepôs-se à castanha
por um princípio relacionado à capacidade de intensificação do capital: o fato da castanha
não ser "susceptível à mudança tecnológica" criaria nela um fator de limitação como
mercadoria; por outro lado, o minério de ferro ofereceria uma maior gama de
oportunidades tecnológicas e de intensificação de capital.
Nessa abordagem crítica da “economia extrativa”, Bunker procura avançar
teoricamente na relação entre o tipo de mercadoria extraída e as transformações ecológicas
e sociais. Em que pese o ferro constituir-se a base elementar da indústria numa sociedade
industrial e a castanha direcionar ao consumo alimentar, a comparação entre a castanha-dobrasil e o minério de ferro como recursos "naturais", no entanto, me parece ter um outro
problema que recai na composição essencialmente “natural” da "natureza" de cada um
desses recursos transformados em mercadorias: além da castanha ser renovável se for
manejada, ela é uma planta semi-domesticada cuja dispersão se deu em associação com a
ocupação humana da Amazônia, (Shepard e Ramirez, 2011; Scoles e Gribel, 2011;
Clement et al., 2015); enquanto o ferro, como um mineral, não se renova, nem depende da
interação com humanos para distribuir-se pela crosta terrestre (até ser extraído,
evidentemente), e apenas pode ser apropriado, jamais manejado e reproduzido. Existe uma
diferença fundamental relacionado a entropia (Georgescu-Roegen, 1971) dos recursos
naturais que se revela entre manejar e, portanto, ter controle sobre manutenção e
reprodução do estoque, como um “sistema aberto”, e apenas extrair para a troca, sem a
possibilidade de renovação, como um “sistema fechado”. Os modos de extração relevam–
se essencialmente diferentes em razão da relação econômica entre distintos grupos
humanos, capitalistas ou não capitalistas, e as castanheiras. Os valores que são atribuídos a
estes diferentes recursos, do ferro a castanha-do-brasil, e seus modos de extração, não são
os mesmos pelos diferentes grupos humanos que se relacionam com eles, e refiro-me aqui
à ideia de linguagens de valor que sejam incomensuráveis, sem uma medida em comum
entre estas diferentes formas de atribuição de valor por diferentes usos sociais de certos
recursos (Martinez-Alier, 2002)
Ao analisar as especificidades biofísicas de cada recurso transformado em
commodity, discordo da posição de Bunker no que vem a constituir-se genericamente em
"extrativismos" ou nos “modos de extração”. Extrair é um termo polissêmico, e os
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conflitos na extração, apropriação e coleta de diferentes recursos “naturais” com o avanço
do capitalismo na Amazônia comporta certas características: a ideia de “natureza” – e
penso aqui especificamente na comparação entre castanha e ferro – pode carregar sentidos
bastante distintos com relação a agência dessas commodities na interação com humanos, o
que tem início justamente, como mencionado, no fato da castanha ser uma planta semidomesticada, enquanto o ferro constitui-se em um minério formado geologicamente
independente da ação humana. Portanto, a agência humana no manejo dos recursos é o
elemento que distingue esses “modos de extração”.
Se os modos de extração são políticos e são econômicos, então o extrativismo
vegetal praticado por José Cláudio e Maria e os agricultores extrativistas do PAE Praialta
Piranheira, fundamentado sobre espécies semi-domesticadas de frutas nativas, como a
castanha-do-brasil, o cupuaçu (cujo centro de dispersão também é atribuído a esta região
geográfica, conforme Clement et al. 2015), o açaí, a andiroba etc., pode ser analisado a
partir de uma perspectiva mais ampla do que apenas a capacidade de intensificação do
capital em certas práticas agrícolas, como controle territorial e estratégias e ideologias de
desenvolvimentos. Isso porque, ao contrário do extrativismo mineral, ou então mesmo o
monoextrativismo da castanha quando o comércio era controlado pela oligarquia
tocantinense (Emmi, 1999), o extrativismo popular e sustentável, praticado pelos
agricultores extrativistas, é associado à produção e manutenção do estoque, em uma
relação não-alienada com o trabalho e o ambiente (Barca, 2014).
As colocações de Bunker, e com ele algumas outras perspectivas sobre economias
extrativas, correm o risco de naturalizar a castanha ao deixar de lado a sua íntima relação
de interdependência com as sociedades humanas que ocupam e ocuparam a Amazônia. Se
transformada em uma bulk commodity tal qual o minério de ferro, e portanto com
reprodução e evolução desassociada da intervenção humana, a crítica pode se aproximar da
perspectiva conservacionista hegemônica que identifica na atividade extrativa o grande
mal que afetou os castanhais e provocou a sua destruição. Esse é o argumento central
desenvolvido em diferentes trabalhos liderados, por exemplo, por Carlos Peres (Peres e
Baider, 1996; Peres et al., 2003). No entanto, há evidências bastante fortes de que os
castanhais são uma paisagem antropogênica e, portanto, como a hipótese que levanto nesse
capítulo, os efeitos socioecológicos da extração desse recurso podem ter, em sua própria
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composição de uma sócio-natureza (Hecht, 2014), possibilidades alternativas muito mais
dinâmicas de transformações, manejo e adaptações.
No mundo inteiro as florestas tem sido palcos de disputas políticas. E os
castanhais constituem um terreno especial de disputa sobre a trajetória da Amazônia no
último século. Peluso e Vandergeest descrevem como na Indonésia as florestas tropicais
serviram de cobertura para os pobres, abrigos de resistências e teatros de guerra (Peluso,
1992; Peluso e Vandergeest, 2014). Se na Indonésia as florestas eram a linha de frente de
guerras, também os castanhais do Pará foram o palco da Guerrilha do Araguaia e da
"Guerra que sucedeu depois”49: os castanhais foram um espaço de conflito da "fronteira"
(Velho, 1972; Ianni, 1979; Martins, 1980; Foweraker, 1981; Schmink e Wood, 1992).
Conflitos que surgiram pelas florestas, no que se refere ao acesso, uso, controle, e mesmo o
conhecimento em torno das florestas, portanto conflitos epistemológicos relacionados aos
castanhais; ou pelas terras abaixo da cobertura florestal, e aconteceram tanto nas florestas
quanto nos espaços desflorestados da “ex-floresta”.
Nessa segunda parte, articulo essas referências da literatura, de maneira associada
a trajetória do casal e a longa produção científica sobre os conflitos por terra e território no
sul e sudeste do Pará, a partir de um problema de ecologia política: os castanhais como um
espaço de luta político-ecológica, que permanece inclusive depois da destruição física da
floresta. Este é, a meu ver, um passo fundamental para a compreensão da complexa
dinâmica da resistência do casal extrativista no PAE Praialta Piranheira e a sua construção
político-epistêmica junto dos movimentos sociais. No próximo tópico, vou investigar o
conflito sobre a ideia dos castanhais: paisagem natural ou antropogênica.

49

Conforme expressão de Peixoto, 2013, na qual o autor estabelece a relação entre a repressão aos
camponeses e guerrilheiros e a violência contra posseiros e camponeses nos conflitos por terra que
sucederam nas décadas seguintes
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Capítulo 3
Uma “guerra no paraíso”: a disputa pela história da Amazônia e as ideologias das
ciências

Castanhais são as grandes concentrações de árvores de castanha localizadas em
áreas de terra firme, enquanto a castanha é, tecnicamente, a amêndoa da semente. As
sementes se acoplam dentro do fruto, popularmente conhecido como "ouriço", lenhoso,
com um formato esférico, que mede 15 a 20 centímetros e que contem cerca de 10 a 15
sementes em cada. As flores abrem-se na transição do período da seca para a chuva,
geralmente em outubro e novembro, quando são polinizadas pelo besouro mangangá, e
levam entre 12 e 15 meses para germinar e se desenvolver até o período de chuvas do ano
seguinte, entre dezembro a março, quando acontece a coleta (Muller, 1981). As árvores
medem em média 50 metros de altura, podendo atingir até 60 metros, dominando o dossel,
a “excelsa” (Shepard e Ramirez, 2011). O nome Bertholletia excelsa foi dado em 1907
pelo naturalista alemão Alexander von Humboldt e Aimé de Bonpland, em homenagem ao
químico L. C. Berthollet. Se individualmente a castanha é mais fácil de ser compreendida,
a sua coletividade, no entanto, é objeto diferentes pesquisas com conclusões antagônicas.
Do alto do lote onde vivem Laisa Santos Sampaio, irmã de Maria, e José Gomes
Sampaio, seu marido, o “Zé Rondon”, é possível observar de maneira privilegiada o dossel
da floresta da Reserva Isabel Ribeiro, como chama o lote de José Cláudio e Maria. A área
tem 10 alqueires e se estende a partir de um pequeno morro. O que marca essa vista são as
copas das castanheiras, especialmente a predominância da Majestade, cuja copa é bastante
larga, e outras castanheiras ao lado dela, todas as árvores mais altas que dominam a
paisagem. José Cláudio me contou (Entrevista 1) que essa área era um "paiol", o lugar
onde os castanheiros recolhiam os ouriços para corta-los ali — uma analogia da expressão
militar onde se estoca munição. Talvez essa fosse uma das razões pela concentração de
castanheiras que hoje vivem ali — ele estimava haver 180 castanheiras (no lote de 22
alqueires).
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Figura 16 — "Majestade" e castanhal do lote de José Cláudio e Maria, vista a partir do lote de José
Maria Gomes Sampaio e Laisa Santos Sampaio

Fonte: Fotografia do autor, 9 de agosto de 2011, Nova Ipixuna, Pará.

A razão da existência dessas concentrações, que são bastante heterogêneas,
podendo ser em média 2,5 (Homma, 2000) até a 50 indivíduos em um hectare (Shepard e
Ramirez, 2011), ocupa o centro de um grande debate entre ecólogos e etnobotânicos. Em
1946, Alfredo Ducke levantou a hipótese de que essa concentração poderia ser decorrente
do uso humano, mas essa observação foi ignorada até os anos 1980 quando foi novamente
trazida por Posey (1985) e Balée (1989) e ressurge em momento no qual pesquisas
interdisciplinares entre arqueologia, linguística e etnobotânica têm encontrado evidências
de que a suspeita de Ducke pode estar correta (Shepard e Ramirez, 2011)
Nos últimos 30 anos estas pesquisas têm mostrado reiteradamente as sofisticadas
transformações da paisagem que foram empreendidas por sociedades ameríndias antes da
invasão europeia (Heckenberger, 2005; Clement, 1999: Balée 1989; Posey 1985). Em
alguns casos é possível identificar a formação de agroflorestas (Balée, 1994: Neves, 2013),
que vieram, posteriormente, a servir de uso para outras sociedades que se deslocaram para
esses territórios, como por exemplo os castanhais e os açaizais. Os trabalhos que seguem
essas reflexões afirmam e insistem que os povos pré-Colombianos não desapareceram
completamente: os povos indígenas que hoje vivem no continente são descendentes diretos
de algumas dessas sociedades que legaram tais vestígios (Heckenberger et al., 2007;
Clement et al., 2015).
74

O principal indicador da presença humana são os solos de terra preta de índio.
Esses solos são sempre acompanhados de cultura material, geralmente cerâmica (Neves,
2013). Como possuem Ph neutro e condições de alta fertilidade, geralmente são procurados
por moradores do entorno para a agricultura. Presentes e abundantes em varias regiões, são
completamente ausentes de outras, como no alto Rio Negro e no Juruá. Estão relacionados
ao processo de sedentarização que teve início no começo da era Cristã (Neves, 2013;
Neves et al. 2003; Petersen et al, 2001), e sua origem é objeto de controvérsias, sobretudo
se resulta de um processo intencional ou não. Apesar de conhecidos pela ciência desde o
século XIX, foi apenas em 1980 que o arqueólogo Nigel Smith formulou a hipótese de
origem antrópica – e portanto “não natural” destes solos. A possibilidade de transformação
da composição do solo atinge diretamente teorias do determinismo ambiental, o que
implicava em uma impossibilidade biofísica de produção de alimentos para uma grande
população, e portanto, na impossibilidade da existência de “grandes civilizações” na
Amazônia. Se seria possível, no passado, produzir grandes quantidade de alimentos na
Amazônia para alimentar até 50 milhões de pessoa, em um cálculo superlativo, mas pelo
menos 8 milhões (Clement et al. 2015), então esse debate definitivamente não está restrito
ao passado e pode ser traduzido para uma nova perspectiva sobre a possibilidade do
“extrativismo” e do manejo dos recursos da floresta entre as sociedades contemporâneas.
Tendo sido praticamente pacificada a hipótese de ação antrópica na formação das
terras pretas, inclusive entre ecólogos, a interpretação sobre o uso dos solos resta
controvertida: se estes solos seriam destinados à aldeia ou agricultura, o que provocaria
distintos “impactos” (na linguagem conservacionista) ou “transformações” (na linguagem
arqueológica) na formação da paisagem. Como as terras pretas são encontradas em torno
de 0.1% da bacia Amazônica, a crítica é que apenas esses espaços específicos teriam sido
“impactados” pela ação humana, portanto, uma área bastante restrita em proporção à
dimensão da Amazônia, portanto um “impacto” insignificante para a dimensão do bioma
(Barlow et al. 2011). Por conseguinte, muitas outras áreas teriam se desenvolvido sem
nenhum tipo de influência humana, sendo estas as matas “virgens”, primevas e edênicas.
No entanto, publicações recentes em arqueologia tem mostrado reiteradamente
que as terra preta eram os espaços de habitação, os locais das aldeias, enquanto as
florestas no entorno eram manejadas, como “agroflorestas”, o que multiplica em muitas
vezes a área diretamente afetada, transformada e co-evoluída com o uso humano. No mais
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recente trabalho deste grupo de arqueólogos e etnobotânicos, Clement et al. estimam que
as terras pretas eram capaz de prover alimento para, ao menos, 8 milhões de pessoas em
1492 (um máximo estimado, como mencionado antes, em 50 milhões de pessoas). E ainda
enfatizam que isso se deve, apenas, às áreas já estudadas, podendo ser ainda maior o
espaço transformado diretamente pelo uso humano, em uma inversão do argumento
conservacionista: "Archaeologists, ecologists and crop geneticists have studied only a
small fraction of Amazonia, so the apparently empty areas in our maps represent
opportunities for research rather than assumed lack of domestication by pre-conquest
peoples" (Clement et al. 2015: 6).
Essa perspectiva crítica e inovadora da análise do passado pré-Colombiano traz
novos argumentos para um problema central debatido também fora da academia, sobretudo
na formulação de políticas públicas: as populações "tradicionais"50 que vivem hoje com o
meio

ambiente,

de

forma

dependente

do

meio

ambiente,

podem

maneja-lo

sustentavelmente, como outras sociedades fizeram no passado. E essa colocação parece
encontrar respaldo na práxis do extrativismo ambientalista de José Cláudio e Maria, como
pretendo demonstrar ao longo dessa tese.
Acontece que os avanços dessa linha de investigações sobre um passado mais
populoso e um ambiente mais transformado tem sido acompanhado de críticas reiteradas,
tal como apresentei anteriormente. Essas críticas não se restringem a grupos de
conservacionistas e ecólogos, mas também cientistas sociais e historiadores, ainda que em
menor número de publicações.
Esse debate a partir do ponto de vista político e das ideologias científicas em
disputa, tal como mostrou Harvey (1974), evidencia “lados” que se mostram preocupados,
a sua maneira, com a defesa do meio ambiente, tal qual as diferentes correntes de
ecologismos identificados por Joan Martinez-Alier (Martinez-Alier, 2002), com suas
contradições e rivalidades. Tal analogia necessita, evidentemente, de uma licença de
interpretação, uma vez que os palcos de discussão são respeitadas revistas acadêmicas,
como jornais de conservação (por exemplo, Conservation Biology) e de arqueologia (por
exemplo, Antiquity). A insistência em argumentos específicos se aproxima o ativismo
intelectual destas comunidades científicas como uma aliança entre o "evangelho da eco-

50

Apesar de discordar do termo “tradicional”, como explico em diferentes partes dessa tese, sigo aqui a ideia
de “população tradicional” tal como definida no Decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007.
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eficiência" e o "culto à vida selvagem", representada por estes grupos conservacionistas,
contra o "ecologismo dos pobres", apoiado no trabalho das comunidades de arqueólogos e
etnobotânicos.
Conceitos ideológicos como "primitivo", "intocado", "original", "virgem",
"paraíso perdido", ou até mesmo "genuinamente primevo", ou, no original, "genuinely
pristine" caracterizaram certas descrições da Amazônia ao longo dos últimos séculos e reenfatizam visões dos antigos naturalistas como Alfred Wallace, Alexander von Humbolt,
Karl von Martius, influenciados pelo Iluminismo. A perspectiva iluminista da separação
cultura e natureza aparentemente encontrou nas modernas descrições da Amazônia um
pilar de sustentação sobre uma “verdadeira natureza”, ou como escrevem os
conservacionistas: “the most natural conditions available” (Barlow et al. 2011).
Aquilo que seria compreendido como "primitivo" e "virgem é contestado como
antropogênico, e indo até mais além, como um "parque cultural", um "jardim manejado",
uma floresta manejada, pondo fim ao "mito da natureza primeva", como escreve Denevan
em “The Pristine Myth: the landscape of the Americas in 1492” (Denevan, 1992). Mas a
busca pela “natureza intocada” ainda persiste, como no trabalho liderado por Barlow,
“How pristine are tropical forests?” (Barlow et al. 2011), e se transforma, quando
traduzido para a linguagem popular de especialistas em conservação, em argumentos
políticos contra a regularização de certas ocupações territoriais 51 : "Estamos perdendo
Parques Nacionais inteiros como o do Araguaia, o Monte Pascoal e do Monte Roraima que
foram considerados como de dupla afetação para as populações indígenas que lá vivem,
não obstante serem, na sua maior parte, índios para lá de aculturados". O Brasil "perdendo"
parques para os povos indígenas que viviam no território "antes" do Brasil...
Se a ideia de uma natureza intocada na Amazônia tem sido repetidamente
contestada, é de se questionar a razão, senão ideológica, da insistência dessa busca do
"intocado". Afinal, como argumentam Barlow et al. nesse artigo em que consolidam as
diversas críticas aos avanços da pesquisa arqueológica e etnobotânica: "The notions of
pristine or primary are whatever we make of them" (Barlow et al. 2011: 4). Questionar a
existência de uma natureza "intocada", nessa perspectiva, é tida como "antropocêntrica", o
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Por exemplo os constantes artigos no site OEco condenando a regularização de territórios de populações
tradicionais em conflito com parques nacionais. Cito: Pádua, M. T. J. (2004) Pobre Rebouças:
http://www.oeco.org.br/maria-tereza-jorge-padua/16219-oeco-10133 e (2006) Governo Lula põe e tira:
http://www.oeco.org.br/maria-tereza-jorge-padua/16277-oeco-17139 Acesso em 5 de agosto de 2015.
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que pode sim ter um fundamento. A preocupação expressa por esse conservacionismo
hegemônico é sobre como as marcas deixadas pelas sociedades pré-Colombianas poderiam
ser importantes para a conservação hoje em dia (idem), tendo em vista que eles afirmam,
ao contrário de etnobotânicos, que as áreas de menor “perturbação” humana são mais ricas
em biodiversidade (Barlow et al. 2011: 3), e negam a contribuição humana na própria
construção da biodiversidade, que é justamente o que sustentam Posey (1985), Balée
(1989), Clement (1999), Heckenberger (2007), Neves (2013)...
No espectro dessa conservação, humanos são agentes naturalizados e que agem de
acordo com certos determinismos. É nesse sentido que em outro trabalho coletivo liderado
por Carlos Peres (Peres et al. 2010) é feita uma avaliação da conservação da
biodiversidade nas partes que teriam sido modificadas por ação humana na Amazônia,
generalizando e homogenizando as diversas possibilidades, inclusive ontológicas, de ações
e relações entre humanos e não-humanos. O problema central que Barlow e Peres levantam
é o desmatamento e, para resolver o problema, focam em uma "agenda política" para
proteger a cobertura florestal (Peres et al. 2010) da ação humana. Nessa linha de
argumento, mesmo as práticas indígenas são tidas como "insustentáveis", pois segundo
essa visão elas seria abordadas de forma "exagerada" e "romântica" por antropólogos:
"While some ecologists are undoubtedly guilty of romanticizing and exaggerating the
concept of wilderness and wild nature, anthropologists and archeologists have equally
overestimated the degree to which paleo-Indian land-use practices were sustainable"
(Barlow et al 2011). Parece ter ficado exposto que a disputa pelo legado antigo tem um
forte conteúdo ideológico.
Há uma construção de um "índio genérico", para usar o conceito pejorativo
elaborado por Darcy Ribeiro (Ribeiro, 1970), e as práticas indígenas, não importa a grande
diversidade cultural, são homogeneizadas. Esse verdadeiro ataque ao "índio genérico"
também avança sobre aquele que seria o "pobre genérico", ou seja, o assentado e o
pequeno agricultor familiar. A ocupação da floresta por pequenas propriedades rurais, ou
seja, por "pobres", representaria um risco à floresta, pois são colocados como os "motores
do desmatamento" em razão das práticas agrícolas de coivara, o corte e a queima. E não
bastasse, também a caça, considerada excessiva desde o acesso às armas de fogo (Peres
2010, 2011).
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Ainda nesse sentido, essas perspectivas conservacionistas hegemônicas também
estão em conflito epistêmico com à ocupação não-científica da floresta, arguindo que
formas "tradicionais" não ocidentais e não hegemônicas de convívio com o ecossistema
florestal tendem a diminuir a biodiversidade. Conforme estudo liderado por Barlow, o
conhecimento indígena —e podemos estender para o conhecimento das "populações
tradicionais" não indígenas, as quais se incluiria, por exemplo, os seringueiros— , não
servem para as estratégias hegemônicas de conservação — o que não é de surpreender:
"Understanding pre-historic environmental impacts is a fascinating scientific endeavor but
is of little practical value for the conservation of Amazonia today". (Barlow et al 2011)
Esse debate sobre um passado aparentemente distante, qual seja, a formação da
Amazônia, tem reflexões bastante atuais também para a reforma agrária, além do problema
da regularização de territórios tradicionais, tal como nos artigos acima citados que foram
publicados, por exemplo, no site conservacionista OEco.org.br. Nos últimos 30 anos, o
problema fundiário no Brasil avançou muito além da reforma agrária restrita a
"redistribuição das terras", para uma outra reforma agrária que também envolve processos
de afirmação e ocupação territorial, exigindo do Estado, nesse aspecto, políticas de
ordenamento e reconhecimento territorial (Little, 2002):

"Essa outra reforma agrária ganhou muita força e se consolidou no Brasil, especialmente no que se
refere à demarcação e homologação das terras indígenas, ao reconhecimento e titulação dos
remanescentes de comunidades de quilombos e ao estabelecimento das reservas extrativistas" (Little,
2002: 2).

Tendo diferentes grupos sociais demandado diferentes reconhecimentos do acesso
a terra em razão de distintas territorialidades, algumas pesquisas focadas no impacto
humano no ambiente, sob a perspectiva estrita do "desmatamento", criaram generalizações
que ecoam as criticas aos trabalhos arqueológicos. Se a ocupação humana está relacionada
à construção da paisagem amazônica, como afirmam estes trabalhos arqueológicos,
algumas formas de ocupação modernas estão associadas ao desmatamento, mas não
necessariamente todas. O tema do uso da terra e das mudanças do uso da terra é complexo
e tratado por uma vasta gama de pesquisas diferentes, com interdisciplinaridades diferentes
e as vezes concorrentes na construção de modelos, mas aqui quero apontar a relação
construída dentro desse debate sobre o passado que tem influência direta no presente. Pois
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conforme argumentam alguns mesmos conservacionistas que se opõe aos arqueólogos, um
dos fatores determinantes do desmatamento é o "tamanho" das propriedades e, nessa linha
de raciocínio, o tamanho da propriedade privada constitui um padrão de respeito às leis
ambientais (Michalski e Peres 2010). Ao estudar áreas da "fronteira agrícola", o que estes
autores concluem é que quanto maior for a propriedade, mais "ecologicamente eficiente"
ela tende a ser. Em oposição, os assentamentos de camponeses e da agricultura familiar são
apontados como os motores do desmatamento, sobretudo de "intact forest areas" (Peres e
Schneider 2012). Pode parecer estranho o argumento sobre o tamanho da propriedade
como determinante do desmatamento, descontextualizado da história da formação dessa
propriedade, grande parte das vezes a partir da grilagem, e da sua função social: "the
amount of remaining upland forest and total forest cover increased in increasingly larger
properties. Our findings suggest low levels of compliance with Brazilian legislation
particularly for properties smaller than 150 ha." (Michalski e Peres, 2010: 709). Estes
autores, a partir deste argumento, concluem que as grandes propriedades possuem a melhor
performance em termos de persistência da biodiversidade e são ecologicamente mais
eficientes (Peres e Schneider, 2012).
Se a preocupação não é somente de compreender o passado, mas a dimensão da
interferência humana no passado e, como consequência, as implicações para o presente
com relação a justamente a ocupação e uso humano da floresta, então estamos diante de
um problema da "ideologia das ciências", tal como escreveu David Harvey (Harvey, 1974),
ao abordar o "problema da população". Em resposta ao Malthusianismo em autores como
Garret Hardin (Hardin, 1968), e em crítica posterior a convenção da ONU de Estocolmo
em 1972 e as propostas de "limites do crescimento", Harvey escreveu um paper seminal
revendo postulados de Marx sobre Malthus, onde recoloca que a questão populacional é
abordada na verdade como antigo problema “população—recursos”, ou seja, a disputa
verdadeiramente se instaura na relação entre populações e acesso e controle de recursos
naturais. A suposta neutralidade científica na abordagem dessa “questão” pode se revelar
ideológica, pela adoção de certos métodos científicos que levam para certos tipos de
conclusões que, por outro lado, podem ter implicações políticas (Harvey, 1974)
Negar a influência humana na Amazônia, sustentando que as marcas, os
footprints, são altamente localizados, com as referências única e exclusivamente os locais
onde foram encontrado as terras pretas, serve como argumento para reforçar a dicotomia
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natureza-sociedade, uma abordagem "ecocêntrica da natureza" (Castree, 2000) que ignora
como a influencia humana drasticamente alterou a distribuição, configuração e frequência
das comunidades biológicas e sistemas ecológicos (Heckenberger 2007). O dualismo entre
sociedade e natureza, mostrou Castree, "organises two worldviews that have long been
central to capitalist modernity and which commonly inform approaches to nature in
government, business and civil society: namely, technocentrism and ecocentrism" (Castree
2000: 11)
Sustentar a dicotomia do capitalismo moderno de espaços possíveis da "natureza
intocada" separado do “homem” é a pedra fundamental da ideia de hotspot da natureza,
importada pelo grupo Big Three das grandes organizações conservacionistas (The Nature
Conservancy, Conservation International, WWF), que definem certos espaços como ricos
em endemia e o grau de degradação. Nesse sentido, o problema da "biodiversidade",
conceito também com origem no conservacionismo, é apresentado dissociado da interação
humana - o que não faria sentido de ser colocado na Amazônia. O Arqueólogo
Heckenberger prefere a ideia de "bio-histórico" (Heckenberger, 2007): "The focus on
present conditions of nature and human society tends to portray virgin forest, which is then
seen as negatively impacted by human use, in particular the dramatic and rapid expansion
of Western technology" (Heckenberger, 2007).
Sendo a biodiversidade um conceito teórico e dissociado da relação com
humanos, para os conservacionistas, "humans may have augmented the alpha-diversity of
some Amazonian landscapes, but the hyperdiverse floras and faunas are more a product of
long-term evolutionary and ecological processes than anthropic landscapes alteration"
(McMichael, 2012). Um determinismo ecológico é reconfigurado, ainda que, na
arqueologia, o principal expoente fosse o trabalho de Betty Meggers, já em muito superado
pelo avanço dos últimos 30 anos, para concluir que florestas primárias, sem perturbações52
humanas, são um produto de um longo processo evolutivo e ecológico (McMichael, 2012)
e que, portanto: "primary forests are irreplaceable for sustaining tropical biodiversity";
"human impact reduces biodiversity in tropical forests" e "land-use changes increasingly
threaten biodiversity" (Gibson et al., 2011).
Se os conservacionistas consideram a ideia de que o manejo humano da
biodiversidade como algo "perigoso" e destruidor do que eles chamam de "pristine
52

No original: disturbances.
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wilderness" (Erickson 2014, Chaplin, 2014), faz sentido a crítica de Erickson de que
"ignoring the complex human history of environments in Amazonia would be unwise"
(Erickson, 2014: 214). Erickson questiona, afinal, se as estratégias de manejo de recursos
do passado podem ser aplicadas ao mundo moderno, tal como havia sido colocado em
dúvida por Barlow et al. (2011). Ele sugere que os objetivos de populações nativas préColombianas, habitantes modernos, cientistas, e o publico em geral pode coincidir: o
manejo dos recursos ambientais para uma vida confortável e um futuro sustentável em um
ambiente que muitos consideram frágil. E se as reservas de "biodiversidade" estão
localizada em paisagens humanizadas, isso se deve ao papel de agentes humanos na
própria criação dessa biodiversidade, de forma que não faria sentido excluí-los das
possíveis soluções.
Essas "visões românticas", para utilizar expressão de Erickson, contrastam com a
capacidade do capital de destruição de ecossistemas como a Amazônia, pois se apoiam, de
maneira contraditória, na expansão do capitalismo para proteger os sistemas ameaçados
pelo capitalismo – esse que é o significado maior da ideia das "compensações ambientais"
relacionadas aos grandes projetos, que são sempre “incompensáveis” para quem desse
ambiente afetado depende para viver. Significa atribuir aos castanheiros, como faz Peres, a
destruição dos castanhais pela “coleta excessiva” e suposta erosão genética decorrente da
coleta, ignorado a sócio-historia da formação dos castanhais, e principalmente a história
politica e econômica da sua destruição, como vou mostrar a seguir.

3.1 Os castanhais como um sistema antrópico agroflorestal
O debate em torno do que vem a ser uma "natureza virgem" e o que é uma
"natureza antrópica" na Amazônia pode ter um grande impacto sobre a economia da
castanha, talvez maior do que em qualquer outra espécie vegetal endêmica do bioma. Em
razão da importância econômica da castanha ao longo do século passado, surgiram
diferentes propostas alternativas para evitar a destruição para a conversão em pastagens
para o gado ou em carvão para a siderurgia como, por exemplo: criar unidades de
conservação de proteção integral e, em outras áreas, garantir a posse aos donos dos
castanhais no “Polígono dos Castanhais” (Muller, 1980); intensificar uma plantation em
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sistema de monocultivo de castanha (Homma, 2012); ou dividir os castanhais para uso
familiar e para a coleta extrativista (CPT, 1984). Em linhas gerais, ou o Estado deveria
reconhecer os usos e ocupações tradicionais (regularização de terras), e dividir as terras de
castanhais com novos trabalhadores (reforma agrária), como propunha a CPT, ou as áreas
deveriam favorecer a concentração de terra, sendo divididas entre grandes propriedades e
unidades de conservação de proteção integral. O foco da crítica conservacionista,
compartilhado por engenheiros agrônomos da Embrapa, passou a se direcionar, portanto,
naquelas áreas de uso humano de uma coleta "tradicional", por povos indígenas e
comunidades tradicionais. A solução, baseada na tragédia de Hardin (1968), estaria na
proteção da biodiversidade que, supostamente, traria uma "floresta intocada",

na

plantation intensificada para responder às demandas do mercado (Homma, 2012). Esse
argumento de expansão do capitalismo para a proteção do capitalismo, conforme sustento,
é falacioso, assim como as propostas de exclusão de humanos das áreas florestais
antropogênicas, contraditória com a ideia de uma “Amazônia trabalhada” (Barca, 2014).
É difícil, no entanto, conseguir enxergar algo de “primevo”, “intocado” ou
“virgem” nas matas do médio Tocantins – e isso com relação aos espaços não desmatados,
evidentemente. A região de Carajás é ocupada ininterruptamente desde o início do
Haloceno, com evidências datadas de 9 mil anos atrás (Magalhães, 1994). Tendo em vista
que a evidência mais antiga de ocupação da Amazônia encontrada é na Amazônia Central,
na caverna Pedra Pintada, que data a 11 mil anos, e lá foi encontrado castanhas
carbonizadas (Roosevelt et al., 1996; Shepard e Ramirez, 2011), a antiguidade da
ocupação em Carajás é extremamente relevante para o argumento que estou construindo.
A partir de uma investigação ecológica e genética, junto de uma etnografia do
manejo pelas populações locais e análise linguística de palavras indígenas criadas para
denominar as espécies, Shepard e Ramirez mostraram que a distribuição da castanha pela
Amazônia se deu por povos ameríndios antigos (Shepard e Ramirez, 2011). Portanto,
insisto, a castanha foi distribuída pela Amazônia por interferência humana, tendo como
centro geográfico de domesticação e início dessa grande distribuição, como sugerem afinal
no trabalho mais recente liderado por Charles Clement (Clemnent et al., 2015), justamente
o sudeste do Pará. A proto-domesticação da castanha foi uma revolução alimentar e na
transformação da paisagem, cuja dispersão pela bacia se deu de maneira rápida em um
processo que pode ter se iniciado cerca de dois mil anos atrás (Shepard e Ramirez 2011).
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Isso não nega que as pequenas cotias também contribuam para a disseminação de
sementes, mas apenas em um espaço geográfico restrito, sem a possibilidade de cruzar rios
e espalhar para a bacia.
A domesticação da paisagem ocorre pela história das relações entre sociedades e
ambiente nos complexos sistemas amazônicos ao longo de milhares de anos, como explica
Clark Erickson, "domesticated landscapes are the result of careful resource creation and
management with implications for the diversity, distribution, and availability of species"
(Erickson, 2014: 199). É um longo processo feito pela transposição de plantas, seleção de
caças, uso diversificado do solo, manejo de espécies florestais. O que hoje se chama de
natureza na Amazônia é resultado dessa interação, como apontou, de forma inovadora,
William Ballée (1989), o fim do "mito" de uma natureza primeva, edênica (Denevan,
1992).
Nesse sentido, a castanha é um indicador frequente da antropogenia da paisagem
florestal dentro da perspectiva que apresentei acima. Em razão desse manejo passado que
contribuiu significativamente para a distribuição dos castanhais pela Amazônia, conforme
mostram Scoles e Gribel também o uso e manejo humano é um fator positivo para a
manutenção dos estoques de castanhas e saúde dos castanhais (Scoles e Gribel, 2011).
Portanto, talvez não seja exagero afirmar, como estes autores, que todo castanhal, até o
"natural" ou "selvagem", é resultado de uma influência antropogênica. E no mesmo
sentido, a atividade de coleta, associada à manutenção dos estoques por diferentes práticas,
tais como corte de cipós, limpeza da base de alguns parasitas, fortalece os castanhais. Esses
argumentos possuem uma relação direta entre o conhecimento histórico da Amazônia que
vem se construindo pela perspectiva científica, com a epistemologia extrativista popular.
Diferentes trabalhos etnográficos realizados na região de Carajás mostram como
os povos indígenas que lá vivem hoje se adaptaram aos castanhais e construíram modos de
vida que interagem e fortalecem os castanhais. Os Tupi, como os Aikewara, tem na
castanha a principal fonte de renda hoje, e cada família "tem o seu próprio castanhal"
(Calheiros, 2014: 173). As áreas ocupadas pelos Jê, como os Kayapó, possuem grande
concentração de castanhas que, conforme estudo de Ribeiro et al., deve-se ao modo de vida
kayapó: não apenas eles plantam intencionalmente castanhas como espalham sementes ao
longo das trilhas (Ribeiro et al. 2014). Iara Ferraz, na tese com os Jê-Timbira “Gaviões” da
Terra Indígena Mãe Maria, descreveu não apenas a importância da castanha na
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alimentação tradicional53 e a resistência histórica na defesa do território, mas igualmente
luta, a partir de 1976, para alcançarem autonomia na comercialização da castanha,
vendendo direto aos exportadores, e livrarem-se da exploração e aviamento dos “patrões”
materializados na Funai e de intermediários em Marabá.
Ao longo do século passado, estes povos indígenas viveram uma transição da
coleta estritamente para o autoconsumo e a subsistência, para uma coleta comercial, que
passou a servir tanto à alimentação própria da comunidade, quanto para a troca do
excedente para busca de autonomia econômica. E não há notícias de que tenha sido
danificada a composição genética dos castanhais ocupados pelas comunidades indígenas.
Ao contrário: o estudo liderado por Ribeiro (Ribeiro et al. 2014) confirmou a hipótese
levantada há 20 anos pelo etnobotânico Darrel Posey (Posey, 1985) de que os Kayapó
contribuem para a dispersão e manutenção dos castanhais, assim como para a preservação
e construção da Amazônia. Ao contrário do que argumentaram Peres e Baider (1997) ou
Peres et al. (2003), de que a coleta é uma ameaça aos castanhais, nesses 20 anos em que se
praticou a coleta entre os kayapó, inclusive com fins comerciais, os castanhais foram
fortalecidos, com alta densidade de plantas jovens nos “pomares” de castanha e
castanheiras encontradas ao longo de todas as trilhas caminhadas pelos Kayapó. (Ribeiro et
al. 2014). Se os povos indígenas da região do Araguaia-Tocantins (1) sobreviveram ao
século passado e (2) permaneceram interagindo com o ambiente em uma forma diferente
da conservação hegemônica e da exploração capitalista que veio a se constituir na região
pelo desmatamento e pecuária, tendo em vista que as áreas indígenas são as mais
preservadas em termos de cobertura florestal, cabe analisar como se relaciona a
expropriação dos territórios indígenas com o processo de cercamento que levou à
destruição dos castanhais.
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A antropóloga Iara Ferraz relata, por exemplo, através de depoimento de Kàjipôkti , o costume de coletar
castanha-do-Pará ainda verdes, que “são muito apreciadas para consumo”, em castanhais nas proximidades
da margem do rio Tocantins (Ferraz, 1998: 65)
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Capítulo 4
Violência nos castanhais: escravização e guerras territoriais

Em 1984, cerca de 85% do Polígono dos Castanhais ainda tinha cobertura
florestal. Em 1997, data em que foi criado o PAE Praialta Piranheira, restavam apenas 33%
de florestas na região dos castanhais (Sampaio et al. 2000). Apenas entre 1991 e 1994
foram desmatados mais de meio milhão (564.579,00) de hectares no sudeste do Pará, e o
equivalente a 46 mil castanheiras foram abatidas (Homma et al., 2000). Se os grandes
conflitos por terra se intensificam a partir dos anos 1980, é possível inferir que os
castanhais já eram um espaço de disputa territorial antes da invasão organizada pela
ditadura, como venho argumentando nessa Parte II: um território contestado e uma
“fronteira”, no sentido não apenas da “alteridade”, como coloca Martins (2009), mas
mesmo de guerra54.
A coleta da castanha chegou a conviver com a extração da seringa (Hevea
brasiliensis) em diferentes momentos do século passado, como por exemplo nos primeiros
anos após o colapso da economia gomífera, durante o período da segunda guerra, e
também após a crise do petróleo, nos anos 1970. Com safras em diferentes períodos, a
seringa na seca e a castanha na época da chuva, em um curto período chegou a haver coleta
volumosa de ambos recursos, que eram exportadas pelas mesmas companhias exportadoras
de borracha em Belém e em Manaus 55 . No entanto, isso não ocorreu nas áreas dos
castanhais do Pará, como já mencionado, região onde apenas se encontrava o caucho
(Castilla iloa) No início do século, os principais compradores de castanha eram os Estados
Unidos e a Inglaterra, que a utilizavam em recheios de doces. Mesmo destinos da borracha,
muitas vezes se utilizava os mesmos barcos, sobretudo depois da quebra da borracha
(Antunes et al., 2014) Nesse período, a proporção do valor entre a borracha e a castanha
em mil-réis variava, mostra Santos, até de 200 para 1 (Santos, 1980: 184). A diferença do
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Carlos Fausto reporta a guerra entre os Parakanã com outros povos indígenas e os castanheiros (Fausto,
2001); Iara Ferraz, igualmente, aos Gaviões, conforme os relatórios: “Agora Não tem Mis Prazo:” sinais de
guerra entre os Gavião de Mãe Maria” (Ferraz, 1987); “Mãe Maria: em estado de guerra” (Ferraz, 1985).
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Pelo menos até 1929, como mostra Santos, através da Amazon General Rubber, entre outros (Santos, 1980:
185)
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ritmo da extração estava portanto diretamente ligada ao fim do consumo: enquanto a
borracha servia a indústria, como uma bulk commodity, a castanha se dirigia para alguns
tipos de alimentos, quase como uma “preciosidade”. Ambos implicavam em um
deslocamento dos impactos ecológicos (Hornborg, 1998). Conforme narra Ianni:

Note-se que o látex extraído pelo seringueiro da árvore gomífera transformava-se em artefato de
borracha na Europa e nos Estados Unidos. A atividade dele, solitário na mata, redundava em pneus,
objetos de uso farmacêutico, médico, ou outro, em diferentes países. A força de trabalho do
seringueiro aplicada na árvore gomífera cristalizava-se em borracha rústica ali na mata, borracha esta
que, em seguida, em outros lugares e países, transformava-se em artefatos de vários tipos, formas e
usos. A indústria de borracha, na Europa e nos Estados Unidos, comandava o volume e a intensidade
da produção da borracha rústica na mata. A extração do látex da árvore gomífera – seja pela técnica da
sangria como na árvore de seringa, seja pela técnica da derrubada e sangria, como na árvore de caucho
– era um trabalho desempenhado sob o controle do capital industrial estrangeiro. (Ianni, 1978: 51)

Se a “árvore gomífera estava articulada com o pneu”, também barras de chocolate
em Nova York e em Londres, principais consumidores da castanha (Santos, 1980),
estavam associado à castanheira, assim como a série de TV Batman estava associada com a
caça de animais silvestres que acontecia na Amazônia nesse mesmo período histórico
(Antunes et al., 2014). As áreas de castanhais passaram a ganhar importância econômica
com a queda da borracha (Santos, 1980), junto da extração de couros e peles de animais
silvestres, cuja procura também passou a ser intensificada imediatamente após a crise da
borracha (Antunes et al., 2014). Na bacia do rio Tocantins no Pará, onde provavelmente se
encontravam os maiores castanhais, conforme Müller (Müller, 1980), e não havia seringal
de Hevea brasiliensis, apenas o sistema nômade de coleta do caucho (Ianni, 1978), a
Castilla iloa, emergiu uma nova oligarquia regional não seringalista na região que
despontou como "a mais importante unidade produtora [de castanha] da Amazônia"
(Santos, 1980: 183).
Com bastante semelhança ao funcionamento nos seringais, foi mantido sistema
doo aviamento tradicional para as relações de trabalho, a partir do fornecimento de
"crédito", "aviando" os trabalhadores para a colheita. O aviamento funcionava em um
escalonamento de aviadores e aviados, desde as casas aviadoras, inicialmente em Belém, e
posteriormente pela oligarquia do Tocantins nos castanhais do Pará. Mesmo a "extração
livre", ainda era aviada, através do financiamento do comércio em Marabá (Emmi, 1999:
69), e o castanheiro acabava sempre endividado. O aviamento também funcionava na
busca por peles, que ao contrário da seringa, causava um severo impacto ecológico,
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inclusive com a produção de uma “floresta vazia” e a “defaunização”, conforme teoria de
Kent Redford (Redford, 1992). O sistema do aviamento, uma instituição na Amazônia,
conforme Santos, funcionaria de maneira repetida em qualquer área econômica com as
seguintes características: base de recursos naturais espacialmente ampla e de difícil aceso;
atraso nas técnicas de produção; índice de participação do dinheiro nas trocas nulo ou
muito baixo; presença de lideranças mercantis locais; ligação dessas lideranças com um
mercado monetizado de fora, que subministra crédito; demanda externa sobre um ou mais
produtos. (Santos, 1980: 155) Ocorrendo essas características, para o autor há uma
“imperatividade técnica do aviamento”.
À semelhança da extração nômade do caucho, também a coleta da castanha
implicava em um amplo deslocamento sobre o território com o controle da força de
trabalho. Tanto o extrativismo como a agricultura e a pecuária, implicavam na ocupação da
terra. E a ocupação da terra implicava na sua apropriação (Ianni, 1978: 39). Além da
apropriação da terra e as disputas territoriais, com camponeses, posseiros ou indígenas, o
aviamento era o sistema utilizado para o controle da força de trabalho. Estas duas
necessidades do capital implicaram no uso sistemático da violência.
O controle da força de trabalho em situações de escassez poderia levar os patrões
a buscar o trabalho forçado de indígenas, sob terror, como interpreta Michael Taussig
(1987) sob a exploração do caucho no Peru. A explicação da opressão construída por
Roger Casement, no famoso relatório sobre a exploração do caucho no Putumayo peruano
(Hardenburg, 1912), é de que a violência praticada no Putumayo pelo seringalista Julio
Cesar Arana poderia ter sido suprimida por uma mentalidade de negócios com os
trabalhadores. Taussig levanta a pertinente questão, que se aplicava no Putumayo como no
Congo, e como entre os indígenas que resistiam no Tocantins: o terror era o mecanismo de
controle do trabalho forçado. A economia do terror funcionou no Putumayo, interpreta
Taussig, como uma forma de controle da força do trabalho em um ambiente de escassez de
trabalhadores. Velho localiza nos castanhais semelhante prática de violência: “O regime de
violência e espoliação brutal de que eram vítimas os castanheiros em parte tinha sua razão
econômica, encarado sob o ponto de vista dos setores dominantes, enquanto técnicas de
extorsão de mais-valia absoluta.” (Velho, 1967: 58).
Nos castanhais do Tocantins, estas formas de opressão se imbricam, como no nó
classe/raça/sexo. A migração de trabalhadores suprimia parcialmente a escassez da força
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de trabalho56, mas era através do uso sistemático da violência que o sistema do aviamento
permitia um maior lucro ao aviador imediato. Havia sempre a esperança do lucro no
imaginário do castanheiro, a “fama da riqueza” da qual fala Dias (Dias, 1958), ou como
descreveu Euclides da Cunha: “é o homem que trabalha para escravizar-se”. O pobre
coletor alugava os serviços a um patrão, que fornecia as ferramentas de trabalho (farinha
de mandioca, carne sêca, sal, café, açúcar, munição, pilha de lanterna, fumo e fósforo) e
cujo débito seria descontado ao final da safra. Partia para a floresta e tentava manter-se o
mais isolado possível, “com pouquíssimo contatos humanos” e o mais autossuficiente com
recursos da floresta, para evitar novas dívidas. (Velho, 1972: 56) Com a esperança de
receber, o castanheiro iria passar três meses solitário, conforme Laraia e da Matta,
“debaixo de chuvas incessantes, picado de mosquitos, atacado de malária, êle enche os
paneiros de ouriço de castanha, misturando a fadiga, a subnutrição, com o temor aos
índios” (Laraia e Da Matta, 1967: 52). No entanto, a sua coleta nunca permitia superar o
alto preço do aviamento: “O encarregado do barracão conseguirá, porém, destas modestas
compras extrair uma conta tão alta que torne irrisório ou anule o seu saldo” (ibid. id.).
Além do preço do aviamento, também era explorado o castanheiro na conta e na
balança, em todo o sistema o patrão exploraria o trabalhador, como mostrou Emmi (1999).
Uma múltipla exploração, como descreve Laraia: "o coletor é explorado multiplamente:
nos preços do aviamento, no pagamento irrisório em relação ao valor do produto, e na
medida fraudulenta do hectolitro; mas a generalização deste sistema espoliativo, por toda a
área, impede o assalariado a tomada de consciência de sua espoliação" (Laraia e Da Matta,
1967: 52). As tentativas de evasão, fuga, ou mesmo qualquer discussão com relação ao
saldo eram controladas por capangas (a expressão "pistoleiro" viria surgir mais tarde na
Amazônia, de acordo com Loureiro e Pinto, 2005).
Se o uso da violência pelo aviamento consistia no controle da força de trabalho,
também a violência dos patrões era o mecanismo de disputa e controle territorial,
especialmente com relação às disputas com os grupos indígenas. Se o instituto do
aviamento permanece ainda como um sistema de trabalho, tal como denunciou Maria e
José Cláudio como práticas usuais no assentamento, e que serão abordadas no próximo
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A população de Marabá é descrita por Catarina Dias como “instável” (Dias, 1958), o que vem a ser
repetido por Velho (Velho, 1972), podendo triplicar na época da safra com migrantes do Maranhão e de
Goiás (atual Tocantins) “atraídos pela fama de riqueza que a valorização da castanha atraiu à cidade”,
retornando após a safra (Dias, 1958: 395)
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capítulo, igualmente a violência física e simbólica contra os povos indígenas, construída no
durante a expansão da extração da castanha até os anos 1960, encontra novos mecanismos
de ressignificação, que funcionam como uma “colonialidade” do poder, tal como aponta
Anibal Quijano (Quijano, 2000). São construções sociais que dividem o espaço do
extrativismo como duas zonas que se opõe descritos por Fanon (Fanon, 1961), que se
constitui na divisão abissal da qual fala Boaventura se Sousa Santos (De Sousa Santos,
2006). Esse espaço da colonialidade foi construído junto da expansão do capitalismo e de
uma economia do terror entre os anos 1920 e 1960, que formulou as diretrizes que seriam
determinantes, após a grande expansão do capital na fase posterior dos “grandes projetos”,
e tem os castanhais como o espaço de luta social. Vou retomar esse problema teórico e
desenvolve-lo no próximo capítulo e ao final desta tese, no entanto, antes é necessário
investigar a construção dessas linhas divisórias a partir da primeira divisão que se
construiu, aquela entre o mundo civilizado e o mundo selvagem, com a objetificação e
animalização do “índio” que controlava os castanhais – referências raciais que serão
posteriormente transferidas aos próprios castanheiros dentro do sistema de raças construído
na expansão na ditadura.

4.1 Os castanhais como territórios indígenas em disputa
Até a década de 1950, a resistência de diferentes povos ameríndios havia
conseguido repelir, em parte, a expansão da extração comercial da castanha a uma área
restrita do potencial da coleta das concentrações de castanhais. As maiores safras
exportadas de castanha acontecem alguns anos após as “pacificações”, nos anos 70. Essa
alta da produção ocorre por uma associação de fatores 57, como aumento da população e
novos migrantes, portanto, mais trabalhadores para a coleta, alta do preço da castanha no
mercado internacional, e logística propiciada pela abertura de novas estradas, com a
Belém-Brasília, de 1960, que liberou o escoamento dificultado pelas corredeiras do
Tocantins. É justamente pela intervenção do Estado na expansão do controle territorial que
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A quantidade de castanha coletada sempre variou muito de safra para safra, “variações que trazem
preocupações aos produtores”, escreveu Velho (Velho, 1967). José Cláudio problematiza essa instabilidade,
como vou abordar adiante na tese, ao comparar a instabilidade do extrativismo com a certeza da monocultura
nos contratos de crédito com bancos.
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a capacidade da coleta é estendida, intervenção que ocorre com a “pacificação” das
resistências dos povos indígenas, construção de infraestrutura logística, e uma nova
política de crédito, já em funcionamento desde 1966 com a SUDAM e do Banco da
Amazônia (BASA). Em 1973, a produção de castanha-do-Brasil atinge de 22.191
toneladas (IBGE, citado por Homma, 2014: 194), uma safra mais alta do que durante o
período em que as castanheiras estariam mais “preservadas”, com menos “perturbação
humana”, como na primeira metade do século – e evidentemente maior do que as safras
posteriores quando os castanhais são destruídos. Há uma baixa na safra entre 1974 e 1975,
possivelmente relacionada à intensa repressão e o combate à Guerrilha pelo Exército, que
depois volta a se recuperar até 1980, quando então entra na decadência definitiva.
Figura 17 — Produção de castanha-do-brasil no sudeste do Pará

Não é por acaso que decidi localizar a referência sobre a produção da castanha no
tópico relativo a análise da luta territorial indígena. As “pacificações” dos distintos grupos
ameríndios que resistiam ao Estado é, portanto, um elemento fundamental na história da
expansão do monoextrativismo da castanha, e ocorre no período imediatamente anterior à
expansão da infraestrutura logística. Conforme memórias de Almir Queiroz de Moraes: “A
situação dos coletadores de castanha estava terrivelmente ameaçada. E a dos arrendatários
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estava crítica, porque ninguém aceitava ir para a mata, por causa da ação criminosa dos
índios Caiapó” (Moraes, 1999: 81). Entre os fatores como força política, facilidade de
transporte e crédito para a exploração, a geógrafa Catarina Dias destaca um dos
impeditivos para a expansão da coleta “o perigo das tribos indígenas”, conforme abaixo:

Geralmente, tais itens não são observados. O arrendamento das terras obedece ao prestígio político; a
localização de certos castanhais muito afastados das sedes municipais, tornam-os praticamente de
impossível explotação por qualquer pessoa. As despesas que acarretam os "aviamentos" para os
castanhais; os transportes para os centros estocadores (sobretudo Marabá) e o perigo das tribos
indígenas, têm como consequência o abandono das pretensões que podem ter certos indivíduos na
explotação do castanhal. (Dias, 1959: 521, grifo meu)

É um caso ilustrativo da ideia de resistências de “sociedades contra o Estado”,
hipótese levantada pelo antropólogo Pierre Clastres (Clastres, 1974). E, conforme Clastres,
também as relações políticas, como devem ser consideradas as “pacificações” e os
“contatos”, precedem a exploração econômica: “La relation politique de pouvoir précède et
fonde la relation économique d’exploitation. Avant d’être économique, l’aliénation est
politique, le pouvoir est avant le travail, l’économique est une dérive du politique,
l’émergence de l’Etat détermine l’apparition des classes” (Clastres, 1974: 169).
As “pacificações” nessa região consistiram em um projeto político tutelar
construído e colocado em prática de forma mais deliberada a partir dos anos 1950 e que
visava, de maneira contraditória58, ao mesmo tempo salvar a vida dos indígenas ameaçados
de extermínio pelas expedições militares e milicianas, quanto permitir o avanço do
capitalismo e o controle territorial pelo Estado para fins de exploração econômica do
território e da força de trabalho indígena. Essa complexidade da atuação do Serviço de
Proteção ao Índio diante das diferentes “frentes de expansão” da sociedade brasileira é
descrita pelo antropólogo Darcy Ribeiro, através da qual o autor coloca o SPI como
impotente para cumprir a prerrogativa de garantia dos direitos territoriais dos povos
indígenas pela “intervenção protecionista” (Ribeiro, 1970). A economia monoextrativista
da borracha e da castanha foi classificada por Ribeiro como “grupos instáveis e
extremamente agressivos e de formas particularmente arcaicas e despóticas de
engajamento da mão de obra para a produção”, que funcionou de forma articulada com a
“frente pastoril”, que desejava “limpar os campos de seus ocupantes humanos para
58

Alguns antropólogos consideram essa contradição como o “paradoxo da tutela”, conforme João Pacheco de
Oliveira (Oliveira, 1988)
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entrega-los ao gado”, e a “agrícola”, que “simplesmente disputa as terras que ele (o índio)
ocupa para estender as lavouras” (Ribeiro, 1970; Milanez, 2015).
Os castanhais que se tornaram uma “fronteira” de expansão territorial da
sociedade brasileira, como descreveram Laraia e Da Matta (1967) e Velho, (1972), já
formavam, na realidade, uma “fronteira” entre sociedades ameríndias Jê, a sul e a leste, e
Tupi, a norte e a oeste. Grupos locais Jê-Kayapó habitavam as regiões sul do Pará e norte
do Mato Grosso, entre o Araguaia e o Xingu, atacando tanto os castanheiros, quanto
seringueiros no Xingu e no Iriri, “espremidos” entre estas duas frentes, que eram
socialmente organizadas de forma distinta em torno do monoextrativismo. O sertanista
Afonso Alves da Cruz descreve confronto dos kayapó tanto entre castanheiros do
Araguaia-Tocantins, quanto com seringueiros do Xingu, principalmente no rio Iriri, e
massacres também organizados por patrões de cada um desses sistemas (Da Cruz, 2015:
117-138). Os castanhais do Araguaia-Tocantins formavam portanto uma grande “fronteira”
territorial entre os seringais do Xingu-Iriri e a transição para as savanas do Cerrado. Esta
parte da margem direita do médio Tocantins era controlada por grupos locais Jê-Timbira,
como os “Gaviões”, e mais à Leste os Apinajé, Krikati, Kraho... É ilustrativo rever o mapa
etnolinguístico de Curt Nimuendaju, em um recorte específico para o médio Tocantins e o
Bico do Papagaio, onde a cor laranja representa os povos que falam Tupi, o verde povos
Jê, especificamente, os grupos denominados genericamente de “Kayapó” e Jê-Timbira:
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Figura 18 — Castanhais em uma "fronteira" etnolinguística, onde a cor laranja representa
territórios ocupados por grupos Tupi e verde por grupos Macro-Jê

Fonte: Mapa Etnolinguistico, Curt Nimuendaju, 1944

A visualização de uma fronteira territorial étnico-linguística sobre os castanhais é
expressiva nessa cartografia de Nimuendaju, da década de 1950, se comparada ao mapa
elaborado por Carlos Müller (Kitamura e Müller, 1984), a partir de suas pesquisas de
campo no início dos anos 1980. Müller identificou as áreas de maior concentração de
castanhais, descritas como de “alta capacidade natural” para a coleta e extração da
castanha-do-Pará, justamente antes do intenso período de desmatamento que sucedeu a sua
pesquisa e que veio a descaracterizar ecologicamente a região. É possível notar que a
macro fronteira Tupi x Jê cruza pelo centro geográfico da referência dos castanhais do
Araguaia-Tocantins pela margem esquerda:
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Figura 19 — Extrativismo da castanha do Brasil. Situação original em 1973

Fonte: Kitamura e Müller, 1984

Através dessa perspectiva de transpor uma ideia da “fronteira” para antes da
chamada “fronteira de expansão”, procuro acompanhar a inovação teórica aportada pelo
antropólogo Paul Little e a "perenidade" de fronteiras cosmológicas, dentro do quadro da
antropologia e da ecologia política proposta por Little (Little, 2001; Rubenstein, 2004). A
partir de uma história dos castanhais, sucede que este espaço é marcado por disputas
territoriais anteriores à fronteira da “expansão da sociedade nacional”, e conceitos
análogos da ideia de “fronteira” trazidos ao Brasil a partir da tese de Frederick Turner
sobre o Oeste americano (Turner, 1923), inicialmente interpretado por Pierre Monbeig e os
pioneiros em São Paulo (Monbeig, 1984 [1950]). Ao analisar as formações de
territorialidades na Amazônia, Little aponta para a possibilidade da perenidade dos
conflitos territoriais e das fronteiras cosmográficas, oferecendo uma interpretação
inovadora sobre o tempo perene que se sobrepõe à imagem bastante comum da fronteira
como uma situação transitória e evolucionista, e um tipo de “capitalismo autoritário”
(Velho, 1979; Foweraker, 1981). Parece ser este o caso em discussão no espaço
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socialmente construído dos castanhais. Assim, ao invés de falar “da” fronteira Amazônica,
como Hemming (1978), ou Velho (1972), discuto uma fronteira (ou mesmo “fronteiras”),
como sugere Little, ao traçar uma história de disputa pelos castanhais anteriores à extração
comercial – e continuada subsequentemente ao colapso desse monoextrativismo. As lutas
pelos territórios, os espaços geográficos e o uso e o acesso aos recursos antecede, portanto,
ao Estado, e contra o Estado também podem se insurgir. Nesse caso, insurgências que
ocorrem não apenas por sociedades indígenas, mas também por lutas dos movimentos
sociais contra o Estado e o capitalismo. As disputas territoriais, conforme explica Little:

Territorial disputes within Amazonian frontier fields of power revolve around the play for hegemony
between competing cosmographies with distinct ideological, social, and material bases and are
generally founded in highly asymmetrical power relations between the different social groups
involved (Little, 2001: 7)

Traçar a disputa pelos castanhais à ocupação indígena não significa localizar essas
lutas no passado, uma vez que são justamente nos territórios indígenas onde persistem os
remanescentes dos castanhais e onde são travadas novas disputas de controle territorial
para a expansão de mega-projetos de extração de recursos para o mercado global. Essa
fronteira se sobrepõe de maneira interseccional à fronteira entre o posseiro e o fazendeiro,
tal como analisou detalhadamente Martins (1980, 1981), como múltiplas fronteiras –
entendidas aqui no sentido do espaço da alteridade – que se reorganizam, circulam e se
movimentam nessa mesma região geográfica. Adiante, ao abordar as grandes mudanças
pelas quais passou a região após os anos 1960, volto ao problema da “fronteira”. Mas é
preciso enfatizar: os castanhais constituem-se em um espaço ecológico em disputa
anteriormente ao avanço do capitalismo, e essas disputas, a partir dos grupos vitimados
pela expansão do capital, tiveram influência direta na forma como se constituiu a expansão
do capitalismo até os anos mais recentes do avanço do neoliberalismo e do
“neoextrativismo” (Gudynas, 2009).
Não é meu objetivo aqui aprofundar as distintas relações que cada grupo local
indígena 59 estabeleceu com a sociedade colonizadora, e as diferentes estratégias de
alianças e guerras que ainda permanecem marcantes. Mas refletir a partir da proximidade
temporal entre os conflitos, os contatos, as privatizações e os cercamentos dos castanhais, e
59

O número de povos distintos, que assim se reconheciam como tal, é impreciso em razão do autoreconhecimento recente de alguns grupos e subgrupos, tal como entre os Gavião e os Kayapó
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os projetos de desenvolvimento, tratando os castanhais como uma floresta social
historicizada. A perspectiva indígena aqui descrita procura acompanhar as hipóteses de
diferentes trabalhos antropológicos (Ferraz, 1998; Seeger, 1981), nos quais a ocupação
territorial, por exemplo, dos grupos Jê está imbrincada nas suas concepções de história.
As primeiras descrições da ocupação dos Gaviões na margem direita do
Tocantins, identificou Iara Ferraz, foram feitas por Francis Castelnou, em expedição
francesa para o Grão-Pará, em 1844, , depois em 1859, pelo viajante português Vicente
Ferreira Gomes, e posteriormente Henri de Coudreau, em 1897. O botânico italiano Luigi
Buscalioni, em 1901, registrou “relações amistosas” entre os “Gaviões” e famílias de
colonos na Fazenda Bela Vista. É a partir da década de 1920 que os “Gaviões” passam a
ser “selvagens” ao enfrentarem a exploração da castanha, em relatos de frei Audrin.
Conforme Ferraz, ocorreram:
fases distintas das relações dos grupos chamados “Gaviões” com a população regional, onde um
período de encontros visuais e relações pacíficas (até o início do século) foi sucedido pela penetração
nas matas da margem direita do médio Tocantins (tendo em vista a exploração da castanha-do-Pará),
que passaria a caracterizar um período de confrontos com os regionais, ao mesmo tempo em que se
verificavam crises e conflitos internos aos grupos que tinham se dirigido à oeste. (Ferraz, 1998, 28)

Nessa fase posterior da exploração monoextrativista da castanha-do-Pará para
exportação, a região do médio Tocantins é descrita pelo antropólogo do Museu Paraense
Emílio Goeldi “como uma das mais violentas áreas de conflito entre índios e frentes de
penetração nacional”. As “frentes” de coletores de caucho e de castanha-do-pará se
organizavam em expedições contra os índios, que revidavam e atacavam não só
castanheiros e caucheiros, como pequenos núcleos de povoamento e Postos do SPI. Uma
região com grande resistência indígena, de maneira que “a situação era considerada como
crítica para a economia regional” (Arnaud, 1971: 1-6)
Os índios deviam ser exterminados ou civilizados. O extermínio cabia às
expedições punitivas e matadores de índios, sendo um celebre personagem, ao menos na
história oral60, foi Cariolano (ou Coriolano, ou ainda Cariolando) Milhomem. José Cláudio
narrou a Laisa Santos Sampaio essa versão, forte no imaginário local:

60

Narrada, por exemplo, por José Cláudio. Conta-se que caçava indígenas em expedições punitivas e dava o
fígado a seus cães. Verdade ou não, a história é parte do imaginário local, forte e aterrorizadora entre os
pobres a tal ponto que a oligarquia sentia necessidade de “desmentir os boatos”, como em Moraes, 2009.
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Diz Zé Claudio, “acredito que o Mapinguari aparecia muito devido à quantidade densa de mata.
Tambem pode ser porque na época que o homem branco veio tomar essas terras, aqui só existiam os
índios gaviões”. Na década de 40 e 50, houve muitos conflitos entre índios e castanheiros, assim
também entre índios e os mariscadores de pele de animais (onça, gato e anta), na época chegou
Cariolando para amansar a região matando e expulsando muitos índios, depois de mortos tirava o
fígado e dava para os seus cachorros, para que eles ficassem práticos em farejar índios para comer. Foi
uma maldade sem tamanho para os índios. Com isso, muito mistério vem ocorrendo na região. (Santos
Sampaio, mimeo)

Essa descrição de Cariolando era contraposta a duas versões recolhidas por
Sampaio no PAE Praialta Piranheira, que seguem a dicotomia da civilização ou
extermínio:
A ação do temível Cariolando para o primeiro entrevistado ele diz que “foi um herói apenas
para o sistema capitalista, sem falar nos danos que ele causou a fauna local foram irreversíveis”. Por
outro lado o segundo e o terceiro entrevistado falaram da mesma historia por ter sido do conhecimento
de todos, o que difere do primeiro é que descreve com valoração a pessoa de Cariolando como o
grande desbravador amansador das terras da região de Marabá. (Santos Sampaio, mimeo)

Em um livro de memórias de Almir Queiroz de Moraes, bastante ufanista, diz que
“Coriolano de Souza Milhomem” era seu amigo, dono de uma oficina mecânica, trabalhou
na Fazenda Macaxeira (hoje assentamento do MST) como “gerente-geral”, e que “falaram
muitas inverdades sobre Coriolano”, que são “invencione, é mentira” (De Moraes, 1998:
84). José Cláudio, em entrevista, reafirma essa contradição na memória de Cariolando, ao
dizer que "muita gente tem ele como herói, eu tenho ele como bandido", e relatou sua
descendência a partir de um desses massacres contra indígenas:

Entrevistador: quem que foi o Cariolando?
José Cláudio: Era um matador de índio que tinha aqui a mando dos patrões dos castanhais. Que aqui
na nossa região não teve seringa, tinha o caucho, né, que é “borracheira”. Uma árvore muito grande,
grossa que dava leite de borracha. Chamava caucho, que não é a seringueira, é o caucho, que também
acabou aqui pelo uso indiscriminatório, porque ela era uma árvore imensa e grossa, e eles não sabiam
cortar como os seringueiros do Acre. Então, eles derribavam e depois de derribada é que eles faziam a
sangria dela. Mas já tinha perdido uma árvore
Entrevistador: Eram os caucheiros, né?
José Cláudio: É, eram os caucheiros. E ai a mando dos patrões dos caucheiros e dos castanhais, donos
de castanhais, esses dois camaradas, que eram chamado o Angelo Apinajé e o Cariolando, dizimaram
muitas tribos aqui da região. Obrigaram os remanescentes a se unirem aos brancos ou extinguir.
Entrevistador: Isso foi em que época?
José Cláudio: Isso foi na dedada de 40, 50, por ai assim, eu não era nem nascido.
Entrevistador: Mas tu ouvia história desses dois?
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José Cláudio: Eu ouvia muita história, meu pai contava, minha avó. Minha vó ainda viu muita gente
morta pelos índios, e os índios matavam os castanheiros, atacavam os castanheiros e matavam. E viu
muitos índios também matados. Inclusive dessas matanças de índios saiu a descendentes por parte da
minha avó.
Entrevistador: Não era a tua avó mesmo?
José Cláudio: Era a mãe da minha avó. Ela tinha sido pega assim. Teve um tiroteio, e um dos homens
que andavam, os índios correram, e acharam ela. Era um garotinha, mais ou menos uns 8 ou 10 anos,
e um cara pegou e trouxe. Ai dai saiu dela a minha avó. E daí saiu a minha mãe e daí saiu eu.
(Entrevista 1)

As lutas indígenas na região não estão localizadas no passado 61. Não apenas os
povos sobreviveram e resistem aos avanços do capitalismo, ao contrário da perspectiva
traçada na época por Da Matta e Laraia (1967), como também sujeitos como José Cláudio
buscam nessas referências localizar suas lutas. José Cláudio atribui parte de sua origem
como descendente dos Kayapó, história narrada por ele para mim em entrevista e também
por sua mãe, que seria neta de uma índia kayapó iniciada no xamanismo e conhecedora das
plantas de cura. Ambos atribuem essa origem indígena a partir de um rapto em expedição
punitiva, tais como vou narrar abaixo. No entanto, outros casos de casamentos interétnicos,
como descreveram Octavio Ianni (Ianni, 1978) e Carlos Moreira Neto (Moreira Neto,
1961), podem ter acontecido a partir da relação não necessariamente de enfrentamento de
grupos kayapó com camponeses no sul do Pará, na região entre Conceição do Araguaia e
Marabá. Eram os “índios convertidos” (categoria em oposição aos “índios bravos”), como
crianças kayapó que frequentavam escolas de missionários (Ianni, 1978: 15), ou mesmo, os
kayapó fundadores de Conceição do Araguaia, como escreve padre Ricardo Rezende
Figueira: “participavam como primeiros moradores 500 índios Kayapó, os frades e alguns
caboclos, batizados, introduzidos na vida sacramental” (Rezende Figueira, 1986: 15). A
mãe de José Cláudio, Raimunda, identifica a sua origem na cidade de Marabá, da filha de
uma kayapó capturada, que se casou com um comerciante de castanha.
Se o extermínio indígena era financiado pelos “patrões”, a “civilização” cabia a
missionários católicos ou ao SPI. Para Darcy Ribeiro, toda intervenção protecionista em
favor dos indígenas se revelou frustrada, seja oficial do estado, seja a religiosa, e no sul do
Pará não foi diferente (Ribeiro, 1996: 496). O SPI estabeleceu o primeiro Posto de Atração
em Ipixuna, rio abaixo de Marabá, em 1937 (Arnaud, 1964: 4), duas décadas depois do
inicio da exploração econômica da castanha. Os inspetores e agentes do SPI eram tanto
61

Conforme as entrevistas realizadas com as lideranças indígenas: Entrevista 44, 56 e 57

100

atacados por indígenas – que não os distinguiam dos outros “brancos” (genérico para o
kupen, entre os Gavião) – quanto por castanheiros, que diziam que os inspetores “não
ensinavam os índios a trabalharem”. No início, os relatos dão conta de que os agentes do
SPI, especialmente o sertanista Telésforo Martins Fontes, tentavam evitar as expedições
punitivas e os massacres e, como coloca Laraia: “Muitas terras indígenas não teriam sido
preservadas não fosse a intervenção do SPI, e sabemos que isto tem custado uma série de
dissabores aos funcionários que enfrentam aqueles que ambicionam a posse das terras
tribais” (Laraia e Da Matta, 1967: 66). Esse quadro veio a mudar com a expansão do
capitalismo após os anos 1960 e a expropriação os territórios indígenas e transferências
forçadas de grupos para reservas fora de seus territórios, bem como a dominação e
exploração da força de trabalho indígena pela própria Funai62 (Ferraz, 1998).
A criação do Banco de Crédito da Borracha, em 1942, e a redinamização da
economia gomífera durante a Segunda Guerra Mundial, não chegou a afetar tão
diretamente está área como outras partes da Amazônia, nos seringais de Hevea
brasiliensis. Os conflitos permaneciam latentes entre os diferentes grupos indígenas e os
coletores de castanha e a escassa população regional, sem um plano de ação do SPI que
viria a ser gestado apenas na década seguinte.
Os conflitos entre os Assurini e castanheiros, na região de Tucuruí, foi intenso até
1953, quando os indígenas se renderam no Posto de Atração em contato organizado por
Telésforo Martins Fontes. Esses conflitos com os Assurini dificultaram o escoamento da
castanha pela Estrada de Ferro Tocantins, “ameaçando assim a permanência dos esparsos
núcleos de povoamento” (Arnaud, 1961). Arnaud aponta 1949 com o ano mais crítico
dessa área, quando os trabalhadores da Estrada de Ferro passaram a ser protegidos por um
exército mercenário, guardas armados, para matarem os indígenas em caso de encontros.
Mais ao Sul, em dez anos os Aikewara sofreram ao menos dois ataques de
castanheiros que foram documentados. Em 1947, eles tentam aproximação de uma
colocação, e conforme narra Laraia, o proprietário abriu fogo contra os indígenas (Laraia e
Da Matta, 1967: 29). Em seguida, houve uma nova tentativa de contato, em 1953, com Frei
Gil Gomes, pacífica e, em 1957, no castanhal Fortaleza, após os contatos e boa relação
com o missionário, os Aikewara tentam se aproximar de castanheiros. Novamente, de
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A Funai foi criada em 1967 a partir do espólio do SPI, da Fundação Brasil Central e do Parque Nacional do
Xingu (Milanez, 2015)
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acordo com Laraia: “Foram repelidos a bala, um índio morreu e três outros ficaram
feridos” (Laraia e Da Matta, 1967: 30). Após estabelecerem relações pacíficas com Frei
Gil Gomes – e pacíficas é um linguajar da época, pois os Aikewara nunca foram agressivos
– nos anos 1960 um caçador de pele tentou escravizar os Aikewara para caçar animais.
Menos de uma década depois, os Aikewara passaram a sofrer diretamente a brutalidade do
exército na caçada a guerrilheiros, tendo sido torturados e expropriados de suas terras
(Ferraz e Calheiros, 2014).
Um grupo “Gaviões”, na margem direita do Tocantins, atacou em 1942 Vila
Braba, ferindo um castanheiro, e em 1943 mataram um morador do castanhal Mãe Maria –
o delegado de polícia de Marabá organizou uma expedição com 25 homens para assassinar
os Gavião (Arnaud, 1964: 5). Entre 1948 e 1953, Arnaud relata ataques dos “Gaviões”
contra castanheiros que resultaram na morte, por flechas, de quatro castanheiros e ferindo
outros três. Também é relatado ataques ao posto do SPI e a morte de ao menos dois
funcionários (um em 1938 e outro em 1944). Em 1956, flecharam 4 castanheiros na região
do Ipixuna. Até início da década de 50, ocorreram diversas expedições organizadas por
comerciantes e políticos locais para atacar os “Gaviões”, com interesse na exploração
econômica dos castanhais da margem direita do Tocantins. Mas foi o período entre o final
da década de 30 e início dos anos 40 o de maior confronto entre os “Gaviões” e a
população ribeirinha local. Comerciantes e as elites políticas pressionavam o SPI para a
“pacificação” dos “Gaviões”. Nos jornais, a partir de levantamento realizado por Ferraz, as
manchetes incentivavam o ódio aos indígenas: “Índios Gaviões ameaçam os habitantes de
Marabá” (1928) e Fúria devastadora dos índios Gaviões (1938), ou uma matéria de 1948
sobre dois castanheiros mortos a flechadas e a golpes de bordunas pero da vila de Jacundá.
Em 1956, durante o contato com o grupo de “Gaviões” do Cocal, foram identificadas por
um jornalista de Marabá marcas de chumbo no corpo de três adultos e de uma criança
(Ferraz, 1998: 31). “Os estereótipos de “selvagens” e “temíveis” acabavam por justificar as
expedições organizadas por chefes políticos e comerciantes locais para exterminar aqueles
“Gaviões”, o que possibilitaria a exploração econômica dos castanhais da margem direita
do Tocantins.” (Ferraz, 1998: 39)
Na década de 1950, o crescimento econômico e a industrialização do país
começam a produzir mudanças estruturais na reorganização territorial. Em 1951, uma
comissão chefiada por Darcy Ribeiro apresentou a seguinte consideração:
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O índio que ataca o invasor civilizado o faz em defesa do que ele considera ser seu território e porque
está convencido da impossibilidade de um convívio pacífico com o branco. toda a tradição tribal, toda
a experiência pessoal de cada um deles, estão a demonstrar que de nós só podem esperar o pior e nada
é mais legítimo que sua defesa. O pioneiro que invade o território indígena em busca da borracha e da
castanha, julga-se com direito aos produtos de uma terra que tem por sua própria e, tanto quanto o
índio, está cheio de ressentimento, de desconfiança e de ódio.” (apud Arnaud: 1964: XX)

Em 1953 é criada Superintendência do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia (SPVEA), agência criada nesse ano para aumentar investimentos na região, e os
trabalhos do SPI passaram a ter financiamento específico por alguns anos, até 1957. A
SPVEA viria a se transformar, em 1966, na Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM), com uma politica econômica mais agressiva para expansão do
capital, baseada sobretudo em incentivos fiscais e grandes investimentos. O plano que
aliava interesses econômicos do Estado, por agencias de crédito, com a “pacificação das
tribos hostis”, pelo órgão indigenista, integrou estratégias de controle territorial, junto da
formação de colônias de penetração e “colônias indígenas”. Já sem o financiamento da
SPVEA no final da década de 1950, persistia ameaça de patrões seringalistas e da castanha
de constituírem expedições punitivas para assassinar os indígenas.
No interflúvio Xingu-Iriri, o sertanista Francisco Meirelles, com prestígio após a
pacificação dos Xavantes (1946), passou a coordenar em meados dos anos 1950 as
“pacificações” dos aguerridos grupos kayapó. Na região onde havia seringais de Hevea
brasiliensis, principalmente no Iriri, e Meireles chegou a ser financiado por seringalistas,
ainda que, conforme relata o sertanista Afonso Alves da Cruz, que participou de algumas
expedições, esse “financiamento” pudesse consistir na doação de alimentos básicos, que
também forneciam seringueiros para as expedições (Da Cruz, 2015). Esse “período dos
contatos”, das “pacificações” das resistências, vai até 1968, quando Antônio Cotrim atrai o
grupo “Gavião” que passou a ser chamado “os do Maranhão”, o último remanescente dos
Jê-Timbira a resistir pelo isolamento voluntário, e que são removidos para a Mãe Maria.
Os contatos subsequentes, como os Parakanã e os Arara na região da Transamazônica, já
foram realizados no contexto da Funai e da ditadura, entre os anos 1970 e 1980.
4.2 “Gaviões”: expropriação da terra e do trabalho
A Terra Indígena Mãe Maria está localizada próxima do PAE Praialta Piranheira,
na margem direita do rio Tocantins, e com o PAE divide alguns cursos d’água, como o rio
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Praialta. Ao longo do trajeto da PA 150 que leva a Nova Ipixuna a partir de Marabá, é
possível visualizar, atrás de uma linha de pastagens de fazendas, o dossel da floresta
protegida pelos “Gaviões”.
Os “Gaviões”, alcunha pejorativa da pelos regionais, como escrito acima,
constituem-se de diferentes grupos locais Jê-Timbira removidos forçadamente para a Terra
Indígena Mãe Maria, que compõe os atuais Parkatêjê (“Gaviões ocidentais”, ou “turma do
Cocal”), os Kyikatêjê (“turma do Maranhão”) Pykopkatêjê (ou Pykobjê, os “Gavião de
Amarante”/MA), e os Akrãtikatêjê (os “Gavião Montanha”). A reserva foi criada antes do
contato, e por iniciativa do inspetor do SPI Gama Malcher, em 1943, com forte oposição
pelos patrões, principalmente João Anastácio Queiroz, que controlava a exploração da
castanha nessa área. Posteriormente, a remoção forçada pelo Estado destes distintos grupos
aconteceu em períodos diferentes, relacionados ao contato com cada e a cada expropriação
de território. Primeiro, o contato com o grupo liderado por Krôhôkrenhum, autoidentificados como “turma do Cocal”, ou rõhôkatêjê (Ferraz, 1998), em 1956, no rio
Praialta, então município de Itupiranga, e removidos pelo SPI para a atual Mãe Maria em
1965. Uma tentativa anterior de contato, sem nenhum plano de assistência a não ser a
exploração do território e da força-de-trabalho, foi financiada pela oligarquia castanheira
com interesse na área, e organizado por funcionários com o objetivo foi de salvar os
indígenas de um genocídio: “partiram ao encontro dos índios no intuito de chegar primeiro
do que grupos armados de castanheiros, dispostos a extermina-los” (Laraia e Da Matta,
1967: 97).
Os Akrãtikatêjê foram para o posto do SPI, na cidade de Tucuruí, nos anos 1960,
e entre 1971 e 1983 foram transferidos para a Mãe Maria em razão do lago da usina
hidrelétrica de Tucuruí, que alagou parte de seu território. O último grupo foi contatado
pelo sertanista Antônio Cotrim, em 1968, no Maranhão, próximo à cidade de Imperatriz,
após conflitos com grileiros de terra que quase os exterminaram, e transferidos para a Mãe
Maria em seguida. A estratégia de Krôhôkrenhum, conforme Ferraz, foi de manter uma
coesão do grupo e unidade política frente grileiros, colonos, posseiros ou agentes do
Estado, e inicialmente viveram em uma aldeia, Kupejipôkti, “os que estão lutando no meio
do kupe” (não-índio) (Ferraz, 1998).
A área dos Gavião começou a ser arrendada pelo SPI em 1947, primeiro, sob a
justificativa de financiar um posto de atração, antes do plano, citado anteriormente, de
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financiamento pela SPVEA de 1953. Novos arrendamentos surgiram em 1965, quando o
SPI torna-se “patrão dos índios” na exploração da castanha, situação que é mantida com a
criação da Funai. Com abertura da PA 70, que fazia a ligação de Marabá até a BelémBrasília, em 1964, a área despertou interesse de posseiros e grileiros que começaram a
invadir a reserva. A exploração forçada do trabalho dos indígena só teve fim em 1976, com
intervenções de agentes externos, entre eles a antropóloga Iara Ferraz, no papel de
“consultora” e pesquisadora, atuando em “investigação-ação”. Nota Ferraz que:

O turning point representado pela conquista daquela autonomia se traduziu imediatamente
na retomada dos costumes tradicionais e da vida politica centrada no pátio da aldeia. Um
modo de enfrentamento direto das situações de crise - que caracterizam as sociedades
Gavião – inaugurava um novo referencial para suas relações com o Estado (Ferraz, 1986:
15)

Com o avanço da grilagem de terras nos anos 1980 e a transformação dos
castanhais em fazendas, João Anastácio Queiroz Filho, filho do “coronel” João Anastácio,
um dos primeiros oligárquicas de Marabá, após Deodoro de Mendonça, havia grilado
terras no território dos "Gaviões" com títulos de arrendamento no "castanhal dos índios"
(Ferraz, 1985). Concomitantemente, o castanhal passou também a ser ocupado por
posseiros e o recém criado Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT),
que decidiu assentar 200 famílias de trabalhadores rurais em 1981. A reserva já constituía,
em sia, uma gigante expropriação do território ocupado pelos grupos “Gaviões” de
milhares de hectares, como bem declarou Krôhôkrenhum a Ferras: “A Mãe Maria é só um
pedaço” (Ferraz, 1985). A guerra com os castanheiros garantiu o território até os anos
1930, quando a pressão obrigou um confinamento e o contato. Em relatório feito durante
conflito com posseiros e grileiros no início da década de 1980, Ferraz (1985) identificou
que os “choques armados” para enfrentar a expansão dos castanheiros na primeira metade
do século se estendeu ao longo de 180 km, em terras que hoje corresponderiam aos
municípios de Tucuruí, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, São Domingos do Araguaia,
Marabá e São João do Araguaia.
A invasão pelo Estado da Reserva Mãe Maria63, por intervenção do GETAT ao
assentar colonos, associada com a grilagem de João Anastácio Queiroz Filho junto do
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Instituto de Terras do Pará (ITERPA), foram concomitantes com a pressão sobre os
“Gaviões” para a construção da Estrada de Ferro Carajás, que cruza o território, bem como
a linha de transmissão de Tucuruí, dois mega-projetos que integram o Programa Grande
Carajás, lançado em 1980. O conflito dos “Gaviões” com os posseiros na Mãe Maria teve
como solução a transferência dos não índios, em 1988, para o Castanhal Araras, com a
criação do primeiro assentamento em área de castanhal a partir da indenização, em
sobrepreço, à oligarquia, tem a que irei abordar adiante. É nesse momento, igualmente, que
os castanhais passam a ser objeto de um amplo debate sobre a sua condição ecológica, com
as visões antagônicas entre a oligarquia latifundiária e os trabalhadores.
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Capítulo 5
Os cercamentos dos castanhais e a formação da oligarquia

A partir da década de 1920 inicia-se um longo período de cercamentos que dura
meio século, baseado na grilagem de terras públicas. Grilagem são apropriações ilegais de
terra, e concentração dos castanhais sob o controle de poucas famílias aconteceu de forma
ilegal com a lei sendo burlada, ou como coloca Oliveira: “grilagem legalizada” (Oliveira,
2008). A forma mais comum era a distribuição de áreas em nomes de familiares – mesmo
mecanismo utilizado, ainda hoje, com o Terra Legal, portanto, uma antiga tecnologia de
roubo de terras. Essas privatizações dos castanhais constroem uma memória coletiva da
violência, sobretudo entre os “desapropriados e os expropriadores” (Emmi, 1999). Um
processo que culmina com a divisão das áreas em propriedades de terras, a formação das
fazendas, o desmatamento e transformação da floresta em pastagem para servir ao gado,
portanto, igualmente um processo igualmente violento de simplificação ecológica e de
concentração da propriedade. “A violência permeou tudo, desde o início”, escreve Octavio
Ianni sobre a história da luta pela terra em Conceição do Araguaia (Ianni, 1978). Também
nos castanhais a “violência permeou tudo, desde o início”. E, ainda conforme Ianni, tanto o
extrativismo, quanto a agricultura e a pecuária implicavam numa ocupação da terra e, com
isso, em uma forma de apropriação.
A apropriação dos castanhais ocorreu em dois grandes momentos, que estão
relacionados com as diferentes atribuições de valor à terra (Martins, 1980, 1984) em cada
um deles: primeiro, a terra era a fonte de riqueza para a exploração da castanha e dos
recursos florestais (anos 1920-1960); em seguida, a terra foi transformada em mercadoria,
negociada com a grande empresa capitalista migrante do sul do país ou internacional, a
partir de incentivos fiscais (anos 1970 em diante). Primeiro, a terra era abundante; depois,
tornou-se desigualmente escassa e concentrada. Emmanuel Wambergue, que chegou em
Marabá, em 1975, vindo da França, e foi o primeiro coordenador local da CPT, relata em
memória narrada em entrevista (Entrevista 40) que “a terra livre” teria terminado por volta
desse ano: 1975. José Cláudio narrou uma lembrança próxima a essa, e igualmente
compartilha o que entendia como “terra livre”.
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Essa trajetória da terra foi experimentada por José Cláudio em sua história de
vida, como uma intersecção das trajetórias do migrante/terra/castanhal, trajetórias que se
cruzam e entrelaçam. José Cláudio relatou que seu pai 64 veio do Piauí como migrante,
como a maioria dos nordestinos que aportaram em Marabá nessa época, tal como a
“frente” descrita por Velho (1972) e passou por diversas das atividades descritas pelo
antropólogo, citadas anteriormente, se estabelecendo socialmente como "comerciante". A
trajetória de Nelson, pai-avô de José Cláudio, ilustra de maneira condensada a própria
trajetória dos cercamentos dos castanhais na parte tardia, isto é, quando os aforamentos são
transformados em fazendas após os aforamentos dos anos 1950. A razão da migração ao
Pará decorreu da busca por um tratamento médico para o irmão doente, e assim que a
família chegou, com o pai, o irmão e uma sobrinha, e esse irmão veio a falecer. Primeiro,
Nelson foi trabalhar no garimpo de diamantes no rio Tocantins, onde ficou por alguns
anos, até que conheceu a avó de José Cláudio, formou família e foi trabalhar na roça,
produzindo farinha para vender para “o pessoal que tinha ponto de castanha”, segundo ele,
“os Almeidas, os Mutrans, esse pessoal mesmo”. Vendia farinha em paneiro, que era
revendida, através do aviamento, aos coletores de castanha. Durante a safra, no entanto,
também iriam colher castanha, e José Cláudio conta de ter acompanhado uma colheita de
castanha, pela primeira vez, quando tinha 7 anos, juntando ouriços para o seu pai cortar.
Eles não tinham “problema de terra” na sua infância, pois havia a terra livre para trabalhar,
conforme relata:

Até a década de 60, por aqui, o cara não era dono de terra. Tu ficava nessa área aqui até quando tu
queria, quando tu não queria tu arrumava tuas tralhas e ia embora 'pra outro lugar e a terra ficava ai.
Não tinha esse negocio de: "eu só saio se eu vender". Não tinha isso. O cara ia para outro lugar, se
situava lá de novo, começava a trabalhar de novo, dava a doida pra ir embora e ele ia embora e
largava lá de novo também. Quer dizer que: tudo o que ele tinha em cima ele colhia, botava o trocado
no bolso, as coisas, e ia embora. Mas mais ou menos em 1964, ai começou a imigração do povo do sul
pra cá, e ai começou a divisão de posse de terra. Aí começou a divisão de terra. (Entrevista 1)

Entre 1920 e 1925, os castanhais eram livres para exploração, semelhante à
exploração do caucho nessa região, próximos à cidade, sem que fossem explorados os mais
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Ele referia-se a Nelson, que nesse dia da entrevista estava vivo, e veio a falecer em maio de 2011. Nelson
era seu pai adotivo, casado com sua avó, e foi quem criou sua mãe, Raimunda, e José Cláudio também: "esse
senhor que é meu avô hoje, e meu pai.” José Cláudio não foi “criado” por seu pai biológico, que era oriunda
da classe nobre de Marabá. Retomo esse tema adiante na tese ao situar a trajetória de José Cláudio no
capítulo 9.

108

distantes (Velho, 1967). É a medida que se avança para o interior da floresta a exploração,
e com as dificuldades daí advindas e a necessidade de maiores investimentos, que surge o
“barracão” (Velho, 1982 [1967], Santos, 1980).A coleta livre acontecia no sentido do livre
acesso aos castanhais. Funciona como um extrativismo expedicionário, quando os
coletores deslocavam-se pela floresta apenas durante a safra e retornavam para Marabá – o
que permitia, eventualmente, até mesmo um compartilhamento não oficial do território
com os povos indígenas (ainda que os eventuais encontros fossem quase sempre
conflituosos). Mas ao contrario da propriedade comunal, como descreve Marx, esses
espaços pertenciam ao Estado do Pará, desde o fim do Império, em 1888, e o trabalho era
aviado pelas casas comerciais. Dessa forma, o Estado do Pará poderia negociar estas terras,
e o poder econômico restava concentrado no domínio dos comerciantes pelo crédito,
através do aviamento. Como não havia seringais de Hevea no Tocantins-Araguaia, a
extração do caucho (Castilloa) era igualmente nômade como a coleta da castanha, e sob o
nomadismo da coleta foi construída a estrutura econômica.
A quebra da economia da borracha em 1913 não levou, imediatamente, a uma
grande produção de castanha no sul do Pará. Como em toda a Amazônia, os primeiros
grandes comerciantes de castanha eram os mesmos comerciantes da borracha (Santos,
1980: 185). Em 1921, a castanha foi o principal produto exportado pelo Pará, mas é em
1927 que Marabá passa Óbidos e Alenquer como maior produtor do Estado (Emmi, 2002).
Conforme explica Emmi, Marabá tornou-se conhecida pela castanha em razão de dois
fatores: por ter sido o maior produtor e, também em razão disso, porque lá residia a
“oligarquia castanheira”, que veio a se formar nesse meio século entre 1920 e 1960 (Emmi,
2002). Duas referências elaboradas por Catarina Dias ajudam a visualizar a área de
exportação e escoamento da Castanha até os anos 1950 (Dias, 1959). Segundo a autora, a
construção da estrada de ferro tem início em 1905 e é concluída somente em 1944.

109

Figura 20 — Sistema de navegação e localização dos castanhais na década de 1950

Fonte: Catarina Dias, 1959

A primeira forma de privatização dos castanhais foi a permissão de compra de
terras devolutas (1918), em seguida pelo aforamento perpétuo, que é criada em 1921, e
extinta em 1930, com uma nova Lei de Terras, retornando depois em 1954. A partir de
1925 foi introduzida a modalidade de "arrendamento", que era um aluguel da área por
safra, e que foi utilizado pela oligarquia, que detinha o poder econômico do aviamento,
para exercer o controle político da região. Foi o arrendamento que terminou com a
“extração livre” - ainda eram permitida em castanhais de servidão pública, chamados
“castanhais do povo”, que são referência na memória em Marabá. O arrendamento era
concedido por uma safra, depois passou a ser renovado por cinco anos (Homma et al.,
2000; Emmi, 1999 e 2002; Velho 1972). Havia nos anos 1920 três grupos que dominavam
o comércio de castanha: os Chamon, A. Borges & Cia., e Dias & Cia. Entre os anos 1920 e
1940 a dominação oligárquica é exercida sobretudo por Deodoro de Mendonça
comerciante de castanha, sócio da empresa Dias & Cia que se estabeleceu em Marabá em
1927. Assim descreve Emmi a apropriação conduzida por Mendonça: “No final da década
de 20, só em Marabá, Deodoro apareceu como proprietário de 11 castanhais, totalizando
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53.556 hectares, além de 11.779 registados em nome da firma Dias & Cia, perfazendo
65.535 hectares” (Emmi, 1999: 81). João Anastácio Queiroz, representante da Dias & Cia
e de Deodoro de Mendonça, rebela-se e nos anos 1930 torna-se o chefe político em
Marabá, conhecido como “coronel Anastácio” – é seu filho que nos anos 1980 vem a
travar a disputa pela área da terra indígena Mãe Maria com os “Gaviões”.
Estas eram as grandes casas “aviadoras” locais em Marabá. Em 1923 a vila de
Marabá, fundada em 1913 após o Burgo de Itacaiúnas, é elevada à categoria de “cidade”,
envolvendo São João do Araguaia. Em 1913, ano que marca a quebra da economia da
borracha, a produção de castanha foi de 20 hectolitros em Marabá, que atingiu 17.878, em
1920, e 120.417, em 1926, um ano antes de tornar-se a maior produtora do Estado do Pará:
“Toda a infraestrutura que havia sido montada na época da borracha (1898-1919) é
transferida para a exploração da castanha, de caráter menos espetacular, o que foi possível
dado o fato de tratar-se de atividade econômica fundamentalmente do mesmo tipo.”
(Velho, 1972: 42)
Em 1924, chega a Marabá vindos do Maranhão a família Mutran, dois irmãos
Kalil e Aziz (De Moraes, 76), cujo filho, Nagib, iria liderar a formação do poder
econômico. Primeiro, são aviados da A. Borges, e em seguida passam a arrendar e comprar
castanhais. A trajetória “dos Mutrans” marca a transição da violência do monoextrativismo
da castanhal para a violência que veio depois. Conforme bem escreve Emmi: “A memória
social associa ao grupo Mutran histórias de violências”. Nagib Mutran não era um patrão
do tipo “paternalista”, como os “coronéis”, ou muitos seringalistas da Amazônia: “A época
de ‘domínio’ dos Mutran é lembrada na memória coletiva como dominação pelo dinheiro
e pela força” (Emmi, 1999: 95). Mutran tanto competiu e ascendeu sobre a oligarquia
local, como também incorporou o violento “explorador” e “desbravador”: em 1935, Nagib
Mutran recebeu apoio do governador Gama Malcher para se apropriar de um castanhal no
território dos os Gaviões. O ponto de referência para a ascensão dos Mutran ocorre no final
dos anos 1940, com a conquista do monopólio da coleta e comércio da castanha de
Deodoro de Mendonça, e o apogeu político e econômico do grupo, apoiado no comércio da
castanha, nos anos 1950 dentro do contexto de partidos e atores do Pará (Mutran era
vinculado à UDN, burguesia urbana em oposição a tradicional oligarquia rural
representada no PSD). Ao final da década, o clã Mutran controlava uma área de 45.135
hectares, entre Marabá e São João do Araguaia (Emmi, 1999: 94-97). Marabá, em meio a
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essa disputa política no interior da oligarquia e o predomínio da força dos Mutran, havia
sido dividida aqueles que se identificavam como os pró-Mutran, e os que eram os antiMutran. A família detinha arrendamentos de numerosos castanhais, que vieram a ser
aforados a partir dos anos 1950 em diante. Essa transformação do arrendamento ao
aforamento, com caráter “perpétuo”, colocou fim à “competição”. Ainda que em tese, os
arrendamentos periódicos ocorriam por safra, ou então a cada cinco anos, e teriam a
possibilidade de uma "competição". Essa mudança no sistema contribuiu para a formação
do monopólio. Este processo de concentração regularizou grilagens 65 de terras públicas
atingindo pequenos e médios castanheiros, coletores livres que perderam a Servidão
Pública e os povos indígenas.
Em 1954, um ano depois de criada a SPVEA e em meio ao plano de “pacificação”
dos grupos indígenas mencionado anteriormente, a Lei 913 estabelece a conversão do
arrendamento para o aforamento, e o aforamento se generaliza como principal forma de
aquisição dos castanhais. A lei mantinha propriedade ao Estado, com o direito de uso ao
foreiro por 99 anos, um arrendamento ad perpetuum, o que significava que, na prática,
tentaram tornar-se “donos”, evitando uma rotação do uso da terra: “Como os
arrendamentos se renovam periodicamente, o sistema se mantinha semi-aberto, pelo menos
para uma certa faixa de indivíduos” (Velho, 1982: 32)
Em meio a estagnação da economia na Amazônia, momento em que surge um
“campesinato amazônico” e uma “economia cabocla”, época em que “terra era farta, dada,
de ninguém, de quem quisesse, sem fim”, e uma “economia extrativista diversificada” em
que se combinavam coleta, caça, pesca, roça, criação, voltados ao comércio local, na forma
em que descreve Ianni (Ianni, 1978: 57-66), o ano de 1956 é quando a exportação de
castanha atingiu o pico do valor das exportações de toda a região norte, responsável por
70,57% do valor exportado, o que representa, proporcionalmente ao resto da economia, o
apogeu do da extração da castanha (Homma et al., 2000: 10) Em uma década, entre 1955 e
1966, foram concedidos 252 títulos de aforamentos no Estado do Pará. Quase todos eles,
168 títulos, foram para Marabá, onde havia a maior concentração de castanhais, em
comparação com Itupiranga, Tucuruí e Conceição do Araguaia. Cada área de aforamento
tinha 3600 hectares, e os domínios foram direcionados a grupos familiares, uma forma de
65

Periodicamente ocorreram “regularizações das grilagens”, como em 1976, durante a ditadura, ou mesmo
em 2008, com a MP 458 – a “MP da Grilagem”. Ariovaldo Umbelino de Oliveira chama esse processo de
“grilagem legalizada” (Oliveira, 2009)

112

burlar o limite legal para cada pessoa, com terras para esposas, filhos, filhas, primos.
Conforme Emmi: “Essa concentração de terras irá se acentuar por toda a década de 1970,
quando sucessivas transferências de direitos vão contribuir para a modificação do perfil
fundiário dos castanhais” (Emmi, 2002: 5) Em 1970, cinco famílias detinham 100% dos
castanhais, sendo que metade dessa área, 50% exatamente, estava nas mãos dos Mutran, e
a segunda grande concentração sob gestão dos Almeida, que detinham com 30%.
Apenas a posse dos títulos de aforamento não implicava, necessariamente, em um
controle sobre a área e sobre os trabalhadores: era a violência privada do patrão que
mantinha o castanheiro preso, assim como os recursos naturais, qual seja, a castanha, eram
vigiados sob controle de acesso e exploração. Essa violência era organizada por “jagunços”
ou “capangas”, um sistema diferente da pistolagem que veio a emergir nos anos seguintes.
Conforme explica Violeta Loureiro:
A função primordial do capanga de políticos ou fazendeiros, na Amazônia do passado, era a de
demonstração de força e de intimidação permanentes, mais do que da eliminação do opositor, o que
ocorria somente em casos extremos e não como uma prática de lidar coma divergência (Loureiro,
2001: 23)

Esse

sistema

oligárquico,

fundamentado

no

controle

econômico

do

monoextrativismo e no controle da violência, tanto pelo monopólio do acesso às
instituições quando o exercício privado da violência, foi transformado com a abertura
iniciada nos anos 1960 para o grande capital. O Golpe civil-militar de 1964 é o grande
divisor de águas que marca profundas mudanças na região e institucionaliza o
autoritarismo do Estado, de caráter militar, sobre o poder oligárquico. Nessa transição, a
família Mutran tornou-se igualmente emblemática pela rápida adaptação ao novo sistema
do uso da violência compartilhado com o Estado, no qual a figura do “pistoleiro” aparece
como elemento fundamental. No caso dos Mutran, a contratação de “Sebastião da
Teresona”, o mais famoso e temido pistoleiro que atuou no sul e sudeste do Pará nos anos
1980, responsável por massacres como o do Castanhal Ubá, em 1985 (Pereira, 2015).
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5.1 "Fronteira": breve cronologia do avanço do nó capital/raça/sexismo sobre os
castanhais cercados e terras públicas

Em 1960, Marabá passou a estar ligada diretamente com a Belém-Brasília pela
BR 222, sem depender do complexo trajeto fluvial do Tocantins para escoar a produção. O
golpe civil-militar, em 1964 construiu uma e a estratégia geopolítica da Amazônia,
formulada por Golbery Couto e Silva que previa, em uma terceira fase de suas diretrizes
estabelecidas em Geopolítica do Brasil: “inundar de civilização a Hiléia amazônica, a
coberto de nódulos fronteiriços, partindo de uma base avançada constituída no CentroOeste, em ação coordenada com a progressão E-O, seguindo o eixo do grande rio” (Silva,
1967: 47). O interior do país passa a ser “desertificado”, a população local é objetificada
em diferentes categorias raciais e “desaparece” (“terra sem homens”), e um projeto
civilizacional-desenvolvimentista é posto em marcha. Em 1964, no mesmo ano do golpe, o
ditador Castelo Branco envia um projeto de Estatuto da Terra ao Congresso, para
responder a demanda de um dos principais focos de tensão social no país: a luta pela terra,
principalmente, no nordeste com as Ligas Camponesas. Uma importante inovação dessa
nova lei de terras, e também surpreendente positiva para José de Souza Martins, foi
revogar um dispositivo que da Constituição Federal que obrigava o pagamento das terras
desapropriadas aos grandes fazendeiros em dinheiro, de forma prévia (Martins, 1984: 22).
Essa medida veio a ser modificada pelo governo Costa e Silva, para se tornar ainda mais
autoritária: bastava um decreto de desapropriação. Não era, no entanto, a reforma agrária
que pretendiam os militares, mas centralizar o controle territorial do país nas mãos dos
ditadores, em detrimento dos poderes locais das oligarquias, o que transpareceu, em 1970,
com o Plano de Integração Nacional (Decreto-lei 1.106), o início da construção da
Transamazônica 66 , a criação do INCRA (Decreto 1.110), e em 1971, o PROTERRA
(Decreto 1.179), de estímulo à agroindústria, e o Decreto 1.164, que declarava áreas
indispensáveis à “segurança e ao desenvolvimento nacionais”, colocando sob tutela do
governo federal, 100 quilômetros de cada lado das rodovias federais planejadas ou
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O ditador Emílio Garrastazu Médici foi a Altamira, em outubro de 1970, inaugurar uma placa fincada
justamente no tronco de uma castanheira, que diz: “Nestas margens do Xingu, em plena selva Amazônia, o
senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica: uma arrancada histórica para a
conquista e colonização do gigantesco mundo verde. Altamira, 9 de outubro de 1970”
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construídas. Com essa medida, o estado do Pará perdeu o controle sobre uma vasta área de
castanhais, e ficou apenas com 30% da área que tinha sub sua jurisdição (Loureiro e Pinto,
2005). Também em 1971, a castanheira que estava no caminho desse progresso foi
declarada, em outra contradição, uma espécie imune ao corte comercial, em portaria do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimentos Florestal (IBDF).
O sul e o sudeste do Pará foi uma das regiões mais afetadas de todo o país pelo
projeto militar. Em 1966, é lançada a “Operação Amazônia”, a SPVEA é transformada na
SUDAM, o que implica em uma mudança radical na participação do Estado como agente
financiador da expansão do capital, e é criado o Banco da Amazônia, a partir do Banco de
Crédito da Amazônia, também com uma política mais agressiva de estímulo financeiro.
Com isso, a terra é transformada em mercadoria e é incentivada financeiramente a vinda de
grandes latifúndios do sul do país, ao mesmo tempo que chegavam migrantes em busca de
terra (Ianni, 1978, 1979; Martins, 1980, 1981). Em 1967, é descoberto o minério de ferro
em Carajás. E, em direta oposição à esse movimento do capital e Estado, nesse mesmo
ano, entre 1966 e 1967, os primeiros membros do PCdoB chegam ao sul do Pará para
iniciar a guerra popular, sendo o primeiro Oswaldo Orlando da Costa, já com o codinome
Oswaldão (CNV, 2014). Justamente como pilar da política do regime, a região também
atendia a premissa teórica do Partido Comunista do Brasil, “pelo tipo de conflito que lá
existia”: “Devido à repressão brutal dos latifundiários e da polícia, as ações no campo
assumem logo caráter radical. Sobretudo nas regiões de posseiros são frequentes os
choques armados com os grileiros” (CNV, 2014: 683)
Essa série de medidas administrativas editadas pelo poder federal, durante o
regime ditatorial, em aliança com o empresariado capitalizado do sul do país e interesses
de expansão do capital internacional, criou-se o que se convencionou chamar de
“fronteira”, devido a um amplo projeto de invasão67 da Amazônia. Na leitura que sugiro,
essa invasão se caracterizou, economicamente, pela redinamização das formas de
expropriação, acumulação primitiva e despossessão, associadas, como a própria origem do
capitalismo pela leitura descolonial (Grosfoguel, 2007), a um “projeto colonizador” (a
expressão é oficial) e neocolonial, no sentido da colonialidade atribuída por Quijano
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Utilizo a expressão “invasão” como Viveiros de Castro tem feito recorrentemente, e por concordar com ela
(Viveiros de Castro, 2014)
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(2000), e sexista68, como expõe Laisa Santos Sampaio ao definir a “coragem feminina”
diante das formas específicas e interseccionadas de opressão “de uma sociedade em que os
homens eram considerados como símbolo de coragem e resistência” (Sampaio, 201X)
Mas “fronteira”, uma palavra com sentidos bastante variados, foi intensivamente
utilizada na analise e descrição da região, e recentemente apropriada pelos movimentos
sociais: o “posseiro da fronteira” (Guerra, 2001), deu lugar a um “campesinato da
fronteira”, que busca a estabilização dentro das características específicas da região em
constante transformação (Entrevista 40). A fronteira agropecuária, associada à fronteira do
desmatamento e que portanto estende-se como um “arco” em torno da bacia amazônica,
abrangendo diferentes situações socioecológicas, tem sido um longo objeto de estudo de
economia política (Léna e Oliveira, 1991;

Schmink e Wood, 1992; Cleary, 1993;

Simmons 2004).
A "fronteira do capitalismo", é descrita por Octavio Ianni como o "processo mais
ou menos amplo e intenso de expansão das relações capitalistas na região" (Ianni, 1979:
55), a expropriação do posseiro e a expropriação do índio na formação do latifúndio e da
empresa agropecuária. Também "a" fronteira foi "objeto de estudo" de Otávio Velho, e
interpretada como uma “situação” (Velho, 1972), e portanto transitória, da expansão do
capitalismo, que marchava através do posseiro na “frente de expansão” como um “avanço”
inexorável da sociedade, um “processo histórico de expansão”. Em interpretação
antagônica no debate da época, a “fronteira” era descrita como o “lugar da alteridade” por
José de Souza Martins (Martins, 2009), uma situação de conflito social. Nesse lugar de
confrontos, as migrações dos camponeses e posseiros descapitalizados, assim como as
migrações das empresas, constituíam-se também em “frentes”. Na leitura de Martins, o
posseiro era a “frente pioneira”, atrás da terra para trabalhar, sendo seguido pela “frente de
expansão”, um movimento empresarial e capitalista de ocupação do território (Martins,
1980). Os primeiros ocupariam a “terra livre”, sendo em seguida expulsos pelo capital.
Acontece que a alteridade, “um lugar de descoberta do outro e de desencontro”,
desencontros que se estende para “concepções de vida e visões de mundo de cada um
desses grupos humanos” (Martins, 2009: 133), não chega a explicar a brutal violência da
associação do nó imbrincado nessa expansão do capital: o espaço da “alteridade” que fala
68

Em sua tese de doutorado, Airton Pereira enfatiza a resistência das mulheres no conflitos por terras no sul
do Pará (Pereira, 2013), como Leroy (1991). O tema é abordado com profundidade e pela perspectiva das
mulheres na luta no capítulo 10
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Martins é, a meu ver, o espaço de um "alterocídio", em uma interpretação mais recente de
Achille Mbembe, dentro de uma construção teórica da "necropolítica": “constituindo o
Outro não como semelhante a si mesmo, mas como objeto intrinsicamente ameaçador, do
qual é preciso proteger-se, desfazer-se, ou que, simplesmente, é preciso destruir, devido a
não conseguir assegurar o seu controle total” (Mbembe, 2014: 26)
A ideia de fronteira tanto se posicionava criticamente ao projeto militar,
invertendo o sentido de conquista para um de resistência (Ianni, 1979; Martins, 1991),
quanto com ele dialogava, igualmente invisibilizado outras categorias sociais que foram e
subjugadas pelo nó com que trabalho nessa tese, tal como indicado na introdução, por
Safiotti (2009) e, sobretudo, Kérgoat (2009 [2001]), pois igualmente co-extenstivo e cosubstancial: as relações sociais de sexo e gênero, raça e classe. O projeto colonizador e
neocolonial não servia apenas à expansão do capitalismo e ao controle territorial de um
grupo social sobre outros, mas era precedido e acompanhando do “nó”. Conforme
raciocínio de um engenheiro construtor de estradas da época:

Até 1970, toda essa imensa região, que corresponde a mais da metade da superfície do Brasil, estava
praticamente abandonada, entregue apenas a índios, animais selvagens, seringueiros, caçadores de
peles e extratores de castanha. Era território brasileiro, mas carente de nossa soberania. Quando o
presidente Médici esteve no Nordeste, onde se estarreceu com a visão de nossos irmãos vítimas da
seca, pensou em aproveitar aquele elemento humano, primeiro para desbravar, depois para colonizar a
Região. Temos então o primeiro motivo da construção da estrada: a fixação do homem na Região – e
a sua efetiva ocupação pelo Brasil.69 (grifo meu)

É emblemático nessa passagem a categorização do “extratores de castanha” (José
Cláudio era um) como o “índio” e os “animais selvagens”, todos incivilizados enquanto
raça, pois “carente da soberania”, em uma terra “abandonada”. E a fixação do “homem”,
portanto, a relação de sexo estabelecida para o avanço da máquina: como o slogan do
ditador Emílio Garrastazu Médici: “terra sem homens, para homens sem terra”, para o
“Homem”, quando possível em um país tão heterogêneo, macho “branco” (ou o “mais
branco”) e “sulista”, de origem europeia, heterossexual.
Em 10 de outubro de 1971, mesmo ano do decreto de Médici que federalizava as
terras e expandia o “plano de integração” das terras da Amazônia para a empresa
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Depoimento do engenheiro Deutemar Kovalzuck, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
conforme Fleavio Alcaraz Gomes, 1971. Transamazônica, a Redescoberta do Braso;, Livraria Cultura
Ediotra, São Paulo, 1972, p. 46 (apud Ianni, 1979: 202)

117

agropecuária sulista, dom Pedro Casaldáliga publica a carta pastoral Uma Igreja da
Amazônia em conflito como latifúndio e a marginalização social (Casaldáliga, 1971).
Localizada na margem do rio Araguaia, a Prelazia de São Felix do Araguaia tinha uma
conexão geográfica e política direta com Conceição do Araguaia e Marabá. A crítica de
Casaldáliga foi um marco ao projeto militar e se antecipou aos trabalhos da academia que
vieram a investigar a situação da “fronteira”, com relação as lutas pela terra, após a
publicação o documento que foi amplamente citado (Ianni, 1979, Martins, 1980). No
trabalho de Casaldáliga, a violência do capital está imbrincada com o projeto colonial,
sobretudo com a “aculturação agressiva” dos povos indígenas: “a problemática indígena
ultrapassa uma simples questão de terras”, e envolve uma mudança da “mentalidade” a
tornar-se “empresarial” e a “integrados na desintegração da personalidade, na mais
marginalizada das classes do país: os peões”. O projeto não servia apenas à expansão do
capitalismo como também e um projeto racial. Casaldáliga, e assim como Octávio Ianni
(1978, 1979) e José de Souza Martins (1980, 1988), também procuraram relacionar a
expansão do capital à expropriação tanto dos territórios indígenas, quanto da terra dos
posseiros e camponeses.
As categorias sociais descritas por Casaldáliga, e que foram seguidas pela
literatura da “fronteira”, faziam eco as descrições de Euclides da Cunha, de que o
“sertanejo é antes de tudo um forte”, e são todas masculinizadas, como se existissem
apenas machos no “sertão”, ainda que de classes e raças diferentes. Eram os elementos
sertanejos, os indígenas, posseiros, “primeiros desbravadores da região”, contra os
fazendeiros e gerentes e pessoas ligadas, “quase sempre sulistas distantes”, esses que
seriam ainda, em uma precisa colocação de Casaldáliga, “um pouco super-homens,
exploradores da terra, do homem e da política”. Ele não deixa, no entanto, de perceber a
situação social da mulher, subjugada pelo nó: “A situação social da mulher, em geral, é
humilhante. Ela nem decide, nem se apresenta, nem pode reclamar. O homem não é gentil
com ela.”

Como afirma Kergoat (1978), o conceito de superexploração não da conta da realidade, uma vez que
não existem apenas discriminações quantitativas, mas também qualitativas. Uma pessoa não é
discriminada por ser mulher, trabalhadora e negra. Efetivamente, uma mulher não é duplamente
discriminada, porque, além de mulher, é ainda uma trabalhadora assalariada. Ou, ainda, não é
triplamente discriminada. Não se trata de variáveis quantitativas, mensuráveis, mas sim de
determinações, de qualidades, que tornam a situação destas mulheres muito mais complexa (Safiotti,
2009: 19)
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Pereira (2013), ao rever os conflitos na região de Conceição do Araguaia, que
envolvem também os castanhais, tal qual o espaço de investigação que desenvolvo aqui,
avalia que, ao contrário de Martins, os conflitos não aconteceram somente em virtude da
expulsão e expropriação do posseiro que estava na terra quando chega o empresário. A luta
pela terra era mais dinâmica, e ocorria também na disputa pelas terras devolutas. Nesse
caso, opunha dois lados: posseiros e trabalhadores rurais, contra os empresários,
comerciantes e fazendeiros (Pereira, 2013: 222). A luta pela terra era feita de disputas
simultâneas, e não sucessivas, como se fosse sempre uma marcha em busca pela terra livre.
A terra livre, tal como afirmam Wambergue (Entrevista 40) e José Cláudio (Entrevista 1),
em 1975, não era um “mito”, como apontaram alguns antropólogos (Velho 1980), mas
havia se tornado “escassa” devido a grilagem e os cercamentos. Pereira avança, ainda que
inicialmente, também no papel das mulheres na luta pela terra. Nos trabalhos da época
sobre a “fronteira”, a mulher foi um elemento invisibilizado, tendo o seu papel na
construção das resistências ainda não sendo escrito.

Embora muitos grupos de posseiros tenham sido formados, no primeiro momento das ocupações, só
por homens, muitas mulheres estavam lá fazendo parte do confronto armado. Elas não só ajudavam os
homens nos serviços das roças, nas construções de casas e nas reuniões, mas foram também vítimas
da violência não só porque viram os seus esposos, filhos, pais e amigos sendo torturados e
assassinados, mas porque foram estupradas, espancadas e também assassinadas. Em diversos
momentos, recaíram sobre elas a responsabilidade de proteger os seus maridos, filhos e amigos,
escondendo-os dentro ou no quintal da casa, enfrentando, às vezes, fisicamente, os pistoleiros
pedindo, sob lágrimas, que não os assassinassem ou mesmo fugindo para direções opostas onde
estavam os homens escondidos para despistar os criminosos. Há casos em que elas se colocaram em
fuga levando crianças e alguns utensílios domésticos, no meio da noite, à procura de um lugar seguro.
Em outros momentos, estando na cidade, enviavam recados para os grupos de posseiros avisando-os
sobre alguma diligência da polícia ou de um suposto ataque de pistoleiros. Em certas situações, eram
elas que levavam munições para os homens entrincheirados, passando por barreiras policiais ou
mesmo fazendo chegar ao STR, ao bispo, ao padre e à CPT as informações ou denúncias da violência
contra comunidades de posseiros. (Pereira, 2015: 240-241)

O sul do Pará é um lugar específico na abordagem do tema da “fronteira” nessa
literatura apresentada, sobretudo por associar diferentes “expansões” a partir do Programa
Grande Carajás, que integraria mineração, energia, siderurgia e agropecuária. A mesma
região que Arnaud havia descrito, conforme já citado, “como uma das mais violentas áreas
de conflito entre índios e frentes de penetração nacional”, agora se “configurava um dos
grandes epicentros de conflagração fundiária”, conforme descreve Jean Hébette (Hébette,
2000: 28). Importa, especificamente na construção teórica deste presente capítulo, destacar
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o significado dessa expansão capitalista/colonialista/sexista, para usar a expressão
interseccional, que aconteceu nos castanhais, e a situação social dos castanheiros, no caso,
José Cláudio e Maria, durante esse período.

5.2 A luta pela terra nos castanhais
Quando foi desapropriada para fins da reforma agrária a Fazenda Cabaceiras, em
2008, uma operação da polícia federal encontrou trabalhadores submetidos a exploração
análoga à escravidão, portanto, escravizados, e um cemitério clandestino com ossadas de
dezenas de camponeses mortos pelos capatazes, jagunços e pistoleiros. O Assentamento 26
de Março foi o primeiro, na história do Brasil, criado com base na Emenda Constitucional
438/2001 que prevê confisco de terras escravagista, e homenageia duas lideranças do
MSTO, Oralício Araújo Barros, o Fusquinha, e Valentim Serra, o Doutor, assassinados em
26 de março de 1998. A fazenda Cabaceira com 11 mil hectares foi grilada pela família
Mutran no processo explicado de transformação de arrendamento–>aforamento–
>propriedade–>fazenda. O antigo castanheiro, que se pretendia ambientalista e protetor do
patrimônio natural, também derrubou uma vasta área do "Polígono dos Castanhais" para a
formação de pastagem para o gado, recebendo multa por crimes ambientais pelo IBAMA e
denúncias de trabalho escravo para a realização da derrubada — estes foram os motivos
que levaram à desapropriação da área (Trocate, 2015). Era estratégico, para o MST e os
movimentos sociais, combater o poder da oligarquia. Conforme um intelectual orgânico do
MST no Pará:

As terras da Fazenda Cabaceiras são uma área emblemática para movimentos sociais como o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT). A luta
pela propriedade se confunde com a história do MST no Pará e a importância de se conseguir esta área
também está na quebra de uma das principais oligarquias do Estado
A família Mutran, dona das terras, tem em seu currículo um histórico de assassinatos, trabalho
escravo, cemitérios clandestinos, corte raso de castanheiras e desmatamento florestal. Apesar disso,
nunca perdiam causas na Justiça e eram considerados importantes expoentes do agronegócio
brasileiro. (Trocate, 2015, mimeo)

O deslocamento migratório ao Pará havia começado antes da "abertura da
fronteira", já nos anos 1950 e 1960, mas é nos anos 1970 que começam a chegar os
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milhares de migrantes, estes que quando chegavam não encontravam as terras prometidas
(Entrevista 13). As únicas áreas para serem ocupadas, na região de Marabá, eram os
castanhais. Não havia cercas, nem ocupações permanentes fora da safra, apenas jagunços
que faziam a segurança privada aos patrões. Conforme levantamento realizado por Pereira:

Os primeiros castanhais ocupados próximos de Marabá foram o Castanhal Rainha, em Itupiranga, o
Castanhal Pau Seco, em Morada Nova, no município de Marabá e os Castanhais Cuxiú, Veneza,
Consulta, Ubá, Araras, Cotovelo, Santo Antônio I e Santo Antônio II, em São João do Araguaia, nas
proximidades da rodovia Transamazônica. Os posseiros que ocuparam o Castanhal Santo Antônio, por
exemplo, penetraram a partir do Castanhal Cuxiú, que já estava ocupado, com base na rodovia
Transamazônica. Esses trabalhadores se juntaram a algumas famílias de castanheiros que lá estavam
estabelecidas e dividiram os seus lotes em 100 hectares cada. (Pereira, 2013: 80)

Os “donos” dos castanhais são beneficiados por uma medida da ditadura70, em
1976, que regularizou grilagens, com um decreto que permitia incluir nos aforamentos os
"excessos de área" até 50% da área aforada. Em 1976, ano em que são iniciadas as obras
de construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, e que viria a lagar
centenas de quilômetros de castanhais, incluindo a ilha onde se localizada a Vila de Nova
Ipixuna, antes de ser transferida para o local atual, conforme explico no capítulo 9, ocorre
a primeira disputa por terras pela ocupação de um castanhal. Posseiros, formados por
migrantes recém chegados e por castanheiros locais, haviam ocupado o castanhal
Viraçãozinha, e conseguiram, junto do INCRA, a posse da terra. Essa intervenção de um
órgão federal no domínio dos castanhais, que pertenciam, antes de 1971, ao Estado, fez
com que o governo do Pará anunciasse uma grande revisão, em 1977, dos aforamentos
(Pinto, 1982). A chegada de mais migrantes ocupando as áreas disponíveis, ou seja, os
castanhais que não estavam ocupados, aumenta a tensão entre os “donos” de castanhais, a
oligarquia, e a CPT e os posseiros. Emmi contou 22 castanhais em conflitos por terra entre
1976 e 1985 (Emmi, 1999).
Os primeiros castanhais ocupados próximos de Marabá, conforme levantamento
da CPT e Pereira, foram o Castanhal Rainha, em Itupiranga, Castanhal Pau Seco, em
Morada Nova, e no município de Marabá os castanhais Cuxiú, Veneza, Consulta, Ubá
(onde ocorreu a Chacina da Ubá, em 1985), e Araras (desapropriado em 1987), Cotovelo,
Santo Antônio I e Santo Antônio II em São João do Araguaia, nas proximidades da rodovia
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Exposição de Motivos 005 e 006 do Conselho Nacional de Segurança, para a União reconhecer “títulos de
propriedades irregularmente transcritos”, caso fossem de “boa fé”
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Transamazônica. Em 1987, já eram 73 castanhais ocupados nos municípios de Marabá,
São João do Araguaia e Itupiranga, o que correspondia a uma área com mais de 262.000
hectares, todos em situações de conflitos violentos (Pereira, 2013). Nesse mesmo ano,
acontece a desapropriação do Castanhal Araras (hoje município de São João do Araguaia),
para assentar posseiros em conflito com os “Gaviões” na Mãe Maria.
Em razão dos intensos conflitos pela terra que ameaçavam a implantação do
projeto de mineração (Bunker, 2003), pedra fundamental do Programa Grande Carajás e
em torno do qual era planejada toda a estratégia de desenvolvimento (Pinto, 1982; Hall,
1991 [1989]), o governo federal criou o Grupo Executivo de Terras Araguaia-Tocantins
(GETAT), em fevereiro de 1980, que passa a assumir a responsabilidade soberana para
dirimir os conflitos por terra (Berno de Almeida, 1991). Chefiado por Major Curió,
identificado localmente responsável pela repressão à Guerrilha do Araguaia, o GETAT foi
um órgão de exceção, inclusive no sentido schmittiano do exercício autoritário e violento
da soberania de suas decisões, que existiu até 1987 (portanto dois anos após a
redemocratização), ligado diretamente ao Serviço Nacional de Informação (SNI) e com
poderes soberanos na definição do ordenamento territorial e uso da violência (Berno de
Almeida, 1991). Já nos últimos anos de atuação, em 1985, ano que marca o apogeu da
violência com 125 assassinatos e as chacinas dos castanhais Ubá, Princesa e Fortaleza, o
GETAT, em aliança estratégica com grupos privados (Berno de Almeida, 1991; Leroy,
2000), coordenou uma “operação cívica” para desarmar os posseiros, sem desarmar as
milícias e os pistoleiros.
Além da violência brutal no campo, os conflitos entre os donos dos castanhais e a
CPT e os posseiros torna-se um debate público na imprensa sobre o “destino dos
castanhais”, e uma interessante discussão sobre quem seriam os “verdadeiros
preservacionistas”, debate este verdadeiramente político-ecológico, a partir da perspectiva
atual, e fundamental para esta tese. O tema será retomado no próximo capítulo para uma
discussão teórica mais aprofundada. Aqui narro a partir do acervo de jornais encontrados
nos arquivos da CPT em Marabá.
Nos dias 16 e 18 de agosto, os proprietários dos castanhais acusam o bispo de
Marabá, dom Alano Pena, e o padre francês Aristides Camio, de São Geraldo do Araguaia,
de “subversão da ordem patrimonial” em matéria com o título “Produtores de castanha
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denunciam subversão”71. Nela, o jornal publica na íntegra a carta dos donos dos castanhais,
na qual denunciam ação subversiva e a “omissão das autoridades”: “comandado por padre
Aristides Camio, um francês que veio do Camboja com ideias comunizantes, pretendendo
mudar pela força e pela violência o sistema fundiário da região”. E colocam-se na posição
de vítimas e de preservacionistas. É nesse momento que propõe um “Polígono dos
Castanhais”, sob a justificativa de Preservar” a floresta, mas com a deliberada intensão de
garantir a concentração das terras:
“O proprietário tradicional de áreas de castanhais é um preservador único na Amazônia, desta riqueza
que a natureza legou — a castanha, um produto que além de ter permitido o progresso de Marabá em
tempos idos, tem contribuído substancialmente com impostos para o Estado, com emprego para uma
vasta mão-de-obra no interior, e sobretudo com um a parcela respeitável de divisas, em torno de 40
milhões de dólares para amortizar a nossa dívida externa”; (CPT, 1980)

E ainda, insistindo na posição de “preservacionistas”:

Os produtores de Marabá, por serem tradicionais, sempre procuraram preservar a riqueza, mantendo a
área incólume, mesmo porque a legislação federal é severa contra quem devasta estas áreas. Não
permitimos, e até mesmo não nos seduzimos com preços de compra tentadores de investidores de
fora, que nenhuma identificação tem com essa economia, pois é público e notório que o objetivo
destes investidores é a pecuária. Com toda nossa preocupação preservacionista, estamos vendo agora,
com as invasões que esta mata está sendo destruída. (CPT, 1980)

A CPT rebate as acusações em 20 de agosto. Sustenta que a ação pastoral é
coerente com os compromissos da CNBB (conforme a Carta Pastoral de 1980) e a opção
preferencial pelos pobres: “Esses compromissos não admitem a violência como resposta à
violência institucionalizada. Ao contrário, propõe combater a miséria que está na raiz de
toda a violência, através de reformas profundas e corajosas baseadas no princípios da
dignidade humana”. Mano Wambergue, então coordenador da CPT em Marabá, afirmou
ser ele o autor do texto (Entrevista 40). A CPT indica que as “alegadas invasões” decorrem
da concentração fundiária, e “para os castanhais convergem levas e levas de migrantes
expulsos de suas terras”, além de migrantes atraídos por Tucuruí, Carajás e Serra Pelada.

"Seria iniciativa oportuna e consequente os srs. proprietários de castanhais procurarem não nos
lastimáveis conflitos de terra, sintomáticos da situação de injustiça, as causas que, segundo afirmam,
estão fazendo com que os trabalhadores já não se sintam "com coragem para ingressar na floresta
para o trabalho de extração das castanhas". Nesse sentido, os próprios trabalhadores têm dado seu
71

A Província do Pará, edição de 16 a 18 de agosto, 1980
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testemunho da persistência de moldes coloniais em suas relações de trabalho, consubstanciados no
sistema de aviamento a que são submetidos nos castanhais". Em tais circunstâncias é facilmente
explicável uma crescente escassez de mão-de-obra, tanto mais quando se sabe da advento de
alternativa de trabalho com que acenam os novos empreendimentos na área" (CPT, 1980)

A Associação dos Exportadores de Castanha do Brasil enviou telegramas ao
presidente da República, ditador Figueiredo, ministros da Justiça e do Gabinete Militar —
que representam a militarização da questão agrária, conforme Martins (1984)–, retificando
a “invasões de propriedades rurais em Marabá e Conceição do Araguaia, especialmente os
castanhais”72. Diziam que as invasões era comandadas por padre Aristides, que veio a ser
preso. Concomitante, em 1 de setembro73, o deputado estadual Aziz Mutran denuncia a
“derrubada de castanhais” e pedia “providências destinadas a preservar os castanhais,
principal riqueza nativa da região de Marabá e um dos principais itens de exportação do
Pará.” No dia 6 de setembro de 1981, matéria em O Liberal, novamente, intitulada:
“Fazendeiros denunciam o clero” e, no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, em 7 de
setembro: “Medo leva fazendeiros a deixarem suas terras”
O conflito no castanhal Fortaleza e Cajueiro, em São Geraldo do Araguaia,
resultou em 13 posseiros presos e os padres Aristides Camio e François Gouriou Agosto de
1981, desencadeando uma ofensiva contra a Igreja pelos oligarcas e a ditadura. Na
repressão foi usada a mesma base do exército em Xambioá utilizada na guerrilha. A prisão
e a repressão foi semelhante a ação, de 1976, narrada por Hilário Lopes (Entrevista 51) ,
então seminarista, quando foi preso, no castanhal Bela Vista, junto de padre Malboni: elas
seguiam o mesmo padrão repressivo iniciado com o combate à Guerrilha do Araguaia, e
que, em sua percepção e experiência, tem sido reproduzidas ao longo dos anos. Conforme
narra Hilário Lopes em entrevista:

Até hoje, se tu chegar com uma pessoa que não é conhecida para puxar qualquer assunto relacionado a
Guerrilha, poucas pessoas vão ter coragem de abrir a boca e contar. Vão ficar temerosos, se não é
alguém do DOP que vai vir e prender e torturar. Isso ficou muito marcado na vida do povo, essa
repressão sofrida. E logo após a Guerrilha, começa todo o conflito, se intensifica o conflito pela terra.
(Entrevista 51)

O assassinato do advogado dos posseiros Gabriel Pimenta, em 1982, no Castanhal
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O Liberal, 5 de setembro de 1981
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O Liberal, 1 de setembro de 1981
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Cametaú, relacionado ao “Conflito do Pau Seco”, resultou na acusação do fazendeiro
Nelito, o empregado Marinheiro e o pistoleiro Ouriçado, sendo que o fazendeiro e o
empregado foram soltos em seguida. Os donos dos castanhais, como Aziz Mutran, falavam
de uma “guerra”, e na imprensa noticiava-se um bando de pistoleiros de um certo Dimas
invadindo castanhais (Emmi, 1999). Dimas era um posseiro que foi morto por pistoleiros
de Mutran, e difamado como "bandoleiro, marginal e chefe de quadrilha". Em 1985,
ocorrem uma série de chacinas: castanhal Ubá, Surubim, Fortaleza (estes três pelo grupo
comandado por “Sebastião da Teresona”), e também no castanhal Princesa e Pau Ferrado.
O julgamento da chacina do castanhal Fazenda Princesa ocorreu apenas em 2014,
com a condenação do fazendeiro e o gerente 74, após pressão dos movimentos sociais e
internacional. Esse alto grau de violência praticado pelos donos dos castanhais é apontado
por Emmi como um indicativo do enfraquecimento do poder oligárquico. No final dos
anos 1980, pressionados pelas ocupações os donos dos castanhais conseguiram construir
uma aliança política para ser beneficiados com altos valores pagos em indenizações nas
expropriações de forma que se mantiveram capitalizados, ainda que sem a mesma
concentração de terras.
A retomada da luta pela terra, nos anos 1990, fez reemergir nos mesmos lugares
geográficos onde estavam os castanhais, novos espaços de conflitos, um contexto que
apresento no capítulo 8. Conforme relata liderança do MST no Pará:

Nos últimos 10 anos ocupamos quase todas as áreas da família Mutran. Isso foi um compromisso
quando a gente se estabeleceu aqui. Ocupamos as fazendas Cabaceiras, Peruano, Mutamba,
articulamos posseiros na ocupação da Baguá e Santa Maria e fomentamos esforços contra a família de
usineiros paulista Quagliato, na ocupação da fazenda Rio Vermelho, no município de Sapucaia. E
estamos no enfrentamento contra o moderno latifúndio contra o grupo Santa Bárbara. Agora vamos
para o campo do enfrentamento no judiciário. (Trocate, 2015, mimeo)

O “Polígono dos Castanhais” proposto pela oligarquia foi engavetado no Senado
(Homma et al., 2000). A disputa entre os posseiros assentados pelo GETAT na TI Mãe
Maria resultou no primeiro assentamento em um castanhal, em 1988, no Castanhal Araras,
mas realizado numa modalidade tradicional de projeto de assentamento, inclusive com a
necessidade do posseiro desmatar para garantir a posse do lote. O Castanhal Araras seria o
primeiro projeto agroextrativista a ser estabelecido no Pará, conforme reunião que criou o

74

Este julgamento ocorreu no dia 8 de maio, em Belém, e foi acompanhado por transmissão ao vivo.
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Conselho Nacional dos Seringueiros, em 1985 (Allegretti, 2002), e sobre esse tema
aprofundo no capítulo 8. Esse debate intelectual em torno da preservação e manejo dos
castanhais mobilizou intelectuais orgânicos. Nas primeiras propostas de demarcação
assentamentos extrativistas, em 1988, o “Polígono dos Castanhais” aparecia como uma
área destinada ao uso sustentável e tradicional de camponeses extrativistas, o Araras, que
seria um projeto modelo para em seguida expandir em outros (Allegretti, 2002), conforme
tabela no capítulo 8. A proposta era a única extrativista no estado do Pará, e foi
considerado uma área prioritária, de 200 mil hectares, para assentar 200 famílias75. Era a
“referencia das expectativas que tínhamos de valorização dos recursos naturais”, declarou
o representante do CEPASP a respeito do esforços do movimento social na formação do
Araras (Leroy, 2000: 12) O projeto, no entanto, teve uma trajetória bastante diferente das
reservas extrativistas: “ O CNS e o IEA queriam promover reservas extrativistas nos
castanhais, desconhecendo que os posseiros que ocupavam os castanhais não tinham
tradição extrativista” (Leroy, 2000: 20). A ideia seria retomada pelo modelo
agroextrativista, e implantada na década seguinte.

5.3 A área do PAE dentro do contexto da grilagem dos castanhais
Dentro desse quadro de grilagem dos espaços dos castanhais, cercamentos e
conflitos, é que encontra a área transformada no Projeto de Assentamento Agroextrativista
Praialta Piranheira, o primeiro e único projeto agroextrativista em uma área de castanhal. O
tema da luta social que levou à criação do assentamento será abordado no próximo
capítulo, aqui vou apenas situar a trajetória da terra onde se localiza o PAE, na margem
direita do Tocantins, área que seria de ocupação tradicional dos “Gaviões” até a
“pacificação” na década de 1950 e posterior transferência à TI Mãe Maria.
A construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, iniciada em 1976, implicou na
necessidade de uma varredura fundiária para definir desapropriações e áreas que seriam
afetadas (Ascerald, 2010). Ao mesmo tempo, os castanhais estavam sendo ocupados por
posseiros, como relatado acima, e em 1976 o INCRA garantiu o assentamento dos
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Conforme proposto no seminário IEA. Seminário "Planejamento e Gestão do Processo de Criação de
Reservas Extrativistas na Amazônia", Curitiba, 1988. Alegretti, 2002: 721-722. Esse tema será aprofundado
no capítulo 8.
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posseiros do Castanhal Viraçãozinha. Ano seguinte, o governador do Estado determinou
uma revisão de aforamentos, com a intenção de substitui-los por concessões e, com a
criação do GETAT, havia conflitos entre o GETAT e o INCRA sobre os aforamentos
(Emmi, 1999: 135).
Conforme informações da cadeia dominial que constam no processo criminal que
investigou os assassinatos 76 , o INCRA realizou, portanto, uma vasta discriminação
administrativa em 1978 e, no ano seguinte77, determinou a arrecadação de 150.000 hectares
de terras devolutas e sua incorporação ao patrimônio da União na Gleba GeladinhoPraialta, situada na margem direita do Tocantins, em Marabá e Itupiranga. No interior
dessa gleba havia uma porção denominada Área 21, com 22.000 hectares – hoje no
município de Nova Ipixuna.
É no documento relativo a essa área que aparece a propriedade de Nelson Alves da
Silva, pai de José Cláudio, conforme os registros oficiais da Comissão Especial de
Discriminação de Terras Devolutas no Estado do Pará78. Esta posse, junto de com a de os
outros posseiros com área inferior a 50 hectares foi reconhecida pelo INCRA. No entanto,
nesse mesmo processo discriminatório, o INCRA declarou a falsidade dos títulos
definitivos de propriedade de três grandes fazendas localizados no interior da mesma Área
21 da Gleba Geladinho-Praialta: Fazenda Galvão, Fazenda Mamona e Fazenda Catarina.
Estas foram declaradas como ocupação ilegal de terras públicas federais e, em razão disso,
as áreas foram arrecadadas como terras devolutas.
E é nesse exato perímetro que foi criado, em 1997, o PAE Praialta Piranheira, onde
residiam no local 67 famílias em situações semelhantes a José Cláudio e Maria,
agricultores agroextrativistas. Até o contato com os "Gavião", no final dos anos 1950,
como exposto anteriormente, a área era território dos "Gavião", com explorações
esporádicas de castanheiros. Posteriormente passou a ser uma área de castanhais livres, que
passou pelos diferentes processos de cercamentos, do arrendamento ao aforamento, até se
transformar em fazendas, cujo sistema ideológico de propriedade como espaço apropriado,
perdurou até posteriormente a decretação do PAE, com novos mecanismos de grilagens de
terra através da “reconcentração fundiária”. No local do assentamento, entre os moradores
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Informações contidas nos processos Ação Penal nº 0006191-43.2011.814.0028 e 00047098120118140028,
Comarca de Marabá
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Portaria nº 338, de 18.04.1979
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Publicação no Diário Oficial da União, edição do dia 12.09.1977, Seção 1, páginas 3.601 a 3.603
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antigos, alguns eram castanheiros que trabalhavam no local, ocupando a área como um
"castanhal livre", outros que eram aviados por castanheiros.
José Cláudio relata que havia comprado a área, junto de seu pai, de um posseiro —
que, nesse momento, seria um antigo castanheiro transformado em posseiro, e não um
migrante recente, em busca de terra. E assim ele narra a trajetória do lote onde viveu, para
chegar ao posseiro, tendo origem em um castanhal:

Isso aqui era ponto de castanha, de um famoso, que agora tem um advogado que era filho dele,
chamado Coraci Costa. Isso aqui era de um senhor Coraci Costa. Que o nome dele não é Coraci, é
Hidelbrando. Ele tem um filho chamado Hildenor Barros, que é advogado em Marabá. Do tempo dos
coronéis, esse advogado é do tempo dos coronéis. Inclusive essa região toda aqui era do Coraci, de um
senhor de Passarinho e lá na boca do Praialta, era um tipo de aforamento dos Mutran, do Benedito
Mutran, desse pessoal… Isso aqui era região de castanha. Como os donos de castanha só tiravam
castanha, e os pessoal que trabalhava com eles iam pro garimpo, no verão iam pro garimpo trabalhar
no garimpo, no rio. Quando era no inverno vinham tirar castanha de novo. Quando começou a evoluir
e começou a chegar as leis trabalhistas prá cá, e começaram os patrões a pagar indenizações muito
caras, tinha gente que trabalhava com eles há 40 anos, há 20 anos, há 30 anos… E assim por diante.
Eles começaram a dividir as áreas de terras dos castanhais, essa área daqui, eles dividiram em parcela.
Os castanheiros, aquele pessoal que trabalhava com eles, os mais velhos, eles foram dando um pedaço
de terra como forma de indenização dos tempos de trabalho. Acontece que eles não podiam fazer isso
porque a terra aqui é da União. Não era terras deles, né. Mas como eles se achavam dono, eles fizeram
isso, dividiram. O pessoal não tinha costume de tocar a sua vida por conta própria, né. Inclusive eles
eram realmente extrativistas, porque eles viviam de tirar castanha e de trabalhar no garimpo. Com a
barragem da hidrelétrica de Tucuruí, aí sepultou os garimpos, né. Porque ai não tem como garimpar
porque o rio ficava cheio e encheu de areia todos os lugares que tem… Ainda trabalham ai, mas é
meio remoto. E o pessoal, como não tinham muita experiência em trabalhar por conta própria, ai
muitos começaram a vender as suas parcelas. No qual eu vim aqui mais meu pai e compramos uma
parcela de 250 hectares. (Entrevista 1)

Após a compra, em 1977, José Cláudio e sua família passaram a utilizar a área
apenas para a extração de castanha. A área tinha inicialmente 250 hectares, que havia sido
dividida entre José Cláudio e seu pai em duas parcelas de 125 para cada. Ao longo dos
anos, conforme havia necessidade, ele havia vendido algumas outras parcelas dessa terra
comprada originalmente em 1977. Nas primeiras safras, chegavam a produzir 110 a 120
hectolitros de castanha na época da safra, e compravam a produção dos outros moradores
da região para levar para vender em Marabá — entre eles José Ribamar da Conceição, que
viria a ser o primeiro delegado sindical no Núcleo Massaranduba, onde José Cláudio e
Maria viviam. A área era de difícil acesso, alcançada por barco a partir de Marabá ou em
caminhada. Com a abertura da PA 150, em 1977, o acesso passou a ser facilitado, como
vou apresentar adiante. Enquanto era solteiro, José Cláudio vivia entre Marabá e Morada
Nova, e apenas quando conheceu Maria que, em 1986, decidiram passar a viver na área.
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Eu já estava com essa minha companheira aqui. Ela era secretaria lá no colégio em Morada Nova. Ai
eu combinei com ela: – “vamos embora praquela terra passar uma temporada lá?”. E ela falou: –
“vamos…” Ai ela pediu conta do serviço dela, a gente vendeu os bagulhos que tinha, eu vendi uma
caminhonete velha que tinha e ai viemos pra cá. Aí viemos pra passar um tempo, e esse tempo, nós já
tem 23 anos aqui e agora não tem mais pra que sair. Porque todas as barreiras de dificuldades já
passou. (Entrevista 1)

5.4 O avanço e as resistências: algumas considerações sobre a ecologia política dos
castanhais
A ocupação humana desde o início do Holoceno, associado com a possibilidade de
a semi-domesticação da castanha ter ocorrido nessa região geográfica, indicam uma
paisagem domesticada e que, portanto, sua ocupação humana em diferentes modalidades
extrativistas, se não forem predatórias, podem significar a própria construção do ambiente
tido como “natural”. Uma análise histórica da ecologia politica dos castanhais do sul e
sudeste do Pará, no interflúvio Araguaia-Tocantins e médio Xingu, revela o “castanhal”
como um espaço de conflito socioambiental ao longo de um século, sendo precedido por
disputas territoriais entre os grupos Tupi e Jê nos últimos séculos. Marabá completou 100
anos em 2013, e durante todo esse tempo foi um espaço dinâmico, intenso e conflituoso,
desigual em todos os projetos de desenvolvimento que se sucederam.
As resistências indígenas apresentam uma vasta dinâmica, e um contato
relativamente recente e turbulento, alternado com momentos de guerra, outros de
diplomacia, foram sempre tensos e violentos, principalmente para os indígenas. Ao
perceber nas imagens de satélite as áreas tão bem preservadas, como coloquei no início
desse capítulo, na verdade não se trata dos territórios indígenas desde sempre protegidos,
mas efetivamente o que esses grupos conseguiram garantir e manter sob seu controle
diante do vasto território de que foram expropriados: “A Mãe Maria é só uma parte”, como
disse Krôhôkrenhum a Iara Ferraz (1998). As regularizações territoriais posteriores à
Constituição Federal, feitas nos anos 1990, também valorizaram as áreas com cobertura
florestal como territórios indígenas em detrimento a outros territórios reivindicados pelos
grupos indígenas e ainda não demarcados, tais as reivindicações dos Aikewara, dos
“Gavião da Montanha” e dos “Gavião do Maranhão”. Esse dado se percebe pela
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dificuldade dos indígenas em conseguir recuperar terras já desmatadas e transformadas em
fazendas, o que poderia mostrar que, o seu território, na verdade, é muito desmatado.
O avanço da invasão sobre a Amazônia constituiu um projeto imbricado do nó
capitalismo/racismo/sexismo. A construção da resistência do campesinato extrativista,
dentro do contexto da luta pela terra como uma luta territorial, onde se encontra a origem
do PAE Praialta Piranheira, será abordada no próximo capítulo. A problemática da
mineração associada com a siderurgia e a agropecuária, com a chegada da Cia. Vale do Rio
Doce pelo Programa Grande Carajás, em 1980, e os conflitos pelo uso da terra e do
subsolo, serão discutidos no capítulo 3, a partir de sua complexidade atual: a compressão
do tempo e do espaço do capitalismo com o massivo investimento produzido na última
década e a transformação da região para uma grande “fronteira de commodities” (Moore,
2000). No entanto, espero ter esclarecido, ou ao menos complexificado, a comparação da
castanha ao ferro como mercadorias, tal como levantada por Bunker (Bunker, 2003), em
razão da alta complexidade sócio-ecológica da castanha e dos castanhais em sua relação e
co-evolução com os humanos que ocuparam a região nos últimos milênios.
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Parte III
Trabalhando a Amazônia:
a experiência (agro)extrativista e a luta pelo comum79

Naquele enditoso dia
a natureza gemeu
Acabou as alegrias
o Brasil estremeceu
o mundo se abalo
muitas águas rolou
Amazonas entristeceu
De luto a terra encobriu-se
Quando a notícia saiu
Que Chico Mendes morreu.
Expedito Ribeiro de Souza

Aprendi com as histórias do Chico Mendes.
Digo mais: a minha luta, assim, eu fundamentei mesmo toda a minha história foi na história do Chico.
Maria do Espírito Santo

79

Parte desse capítulo é baseada em artigo escrito em co-autoria com Stefania Barca, a ser submetido para
publicação.
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Figura 21 — Mapa de localização dos principais casos de assassinatos citados, a área da Guerrilha
do Araguaia e do Polígono dos Castanhais

Fonte: Elaborado por LF Martini, a partir de referências fornecidas pelo autor
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Capítulo 6
Uma ponte epistêmica do Acre ao sul do Pará

No aniversário de dez anos do assassinato de Chico Mendes80, no ano de 1999,
José Cláudio e Maria integraram uma comitiva que partiu de Nova Ipixuna, no Pará, em
direção a Xapuri, no Acre, uma viagem organizada por Atanagildo Matos ("Gatão"),
diretor do CNS, e integrada por um grupo de lideranças agroextrativistas do PAE Praialta
Piranheira e sindicalistas de Nova Ipixuna, entre ela/es: Mariquinha, Geraldinho e José
Cláudio e Maria. O primeiro objetivo era juntarem-se ao protesto nacional de trabalhadores
rurais que ocorreria em Xapuri, em uma grande mobilização. E, junto da luta, também
pretendiam 81 avançar em um intercâmbio e aprender diretamente com as experiências
da/os seringueira/os, conhecer pessoas e ideias para trazer de volta ao recém criado projeto
agroextrativista, inspirado na proposta das reservas extrativistas defendidas por Chico
Mendes. Quando retornou, uma das primeiras ações de Maria foi mudar o nome da escola
municipal que estava localizada no núcleo Massaranduba de "Presidente Costa e Silva",
em referência ao segundo ditador do regime militar (1967-1969), para escola "Chico
Mendes".
Xapuri está localizada há quase 3 mil quilômetros de distância de Marabá. Apesar
desta viagem específica ter sido feita por avião, já era possível, em tese, de ser transposta
em automóvel pela rodovia Transamazônica (BR 230) até Humaitá, no sul do Amazonas,
posteriormente a BR 319 a Porto Velho (que liga a capital de Rondônia à Manaus), ambas
construídas durante a ditadura e pelo Plano de Integração Nacional, e depois seguir pela
BR 364 a Rio Branco (estrada que vai, em direção ao sul, a São Paulo), esta descendente
do plano de desenvolvimento de Juscelino Kubistchek do final dos anos 1950, assim como
a rodovia Belém-Brasília, ligada à Marabá pela PA 070 (atual BR 222). Esta é uma malha
rodoviária que veio a substituir a logística hidroviária da época do extrativismo da
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Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, em Xapuri, no Acre.
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Relato baseado em entrevistas realizadas com liderança do movimento sindical e com um integrante dessa
mesma viagem: Entrevista 35, Entrevista 50.
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borracha, quando também seria possível transpor esta distância pelo rio Tocantins até o
Amazonas, rumo ao Norte, e de lá subir o Amazonas, em direção ao Leste, até o rio Acre.
Como os dois extremos do arco do “desmatamento”, ou de “povoamento” como
prefere Bertha Becker (Becker, 2001), trata-se de duas regiões ecológicas bastante
distintas. Marabá, Amazônia Oriental, está localizada na bacia do Tocantins, rio de águas
claras que nasce no cerrado e desce rumo ao Norte até desembocar na foz do Amazonas; já
Xapuri, na Amazônia Ocidental, bacia Amazônia, é influenciada pelas águas brancas,
carregadas de sedimentos que escorrem dos Andes. Essa distância geográfica e ecológica,
tem, igualmente, uma história social bastante distinta com relação a economia extrativista
tal como a instalação de seringais de Hevea brasiliensis no Acre e os castanhais de
Betholletia excelsa no Pará. Ambas paisagens foram espaço de intensas redes de
mobilizações nos anos 1980, com lutas por direitos territoriais de populações locais frente
aos cercamentos e a formação de latifúndios e a expansão do capital. Esses dois extremos
eram os principais centros de luta social pela terra e conflagração de conflitos sócioecológicos: o Acre e o sul do Pará (Martins, 1980, 1984; Berno de Almeida, 1991). Nesse
contexto, as resistências camponesas se organizaram com suporte das Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs), então um raro espaço livre de intervenção direta do
autoritarismo82 (Rezende Figueira, 1986), e posteriormente com a criação das delegacias
sindicais articuladas pelo movimento sindical que conseguiram posteriormente, a conquista
dos sindicatos rurais. As duas situações, tanto em Marabá quanto em Xapuri, eram tidas
como especiais e tornaram-se centros de atenção e vigilância pelas forças armadas: no
Acre, a localização em área de tríplice fronteira internacional, com o Peru e a Bolívia; e no
Pará, ou mais especificamente no "Bico do Papagaio", que envolve a fronteira com
Tocantins (antes Goiás) e Maranhão, uma “fronteira interna” de conflitos socioecológicos,
com a lógica do "inimigo interno" e uma repressão particular de Exceção — e ainda mais
violenta em meio a ditadura—, instaurada desde a repressão à Guerrilha do Araguaia
(Martins, 1980; Peixoto, 2012).
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Conforme detalha padre Ricardo Rezende Figueira, em descrição da época, sobre o espaço religioso ser um
espaço com relativa proteção para as atividades políticas no ambiente repressivo da ditadura no Sul do Pará:
"Existe um limite do poder governamental: não há como nomear ou destituir o animador da comunidade
eclesial. Ele tem poderes para intervir no STR, através do Ministério do Trabalho, e colocar ali quem ele
quiser; ou fechar o Congresso Nacional, como fez em outras ocasiões. Mas diante da CEB, onde o discurso
passa pelo eixo da fé, as armas de que dispõe não são de todo eficientes. Pode atemorizar, amedrontar e fazer
recuar a muitos, prender e matar alguns; no entanto, a estrutura eclesial escapa-lhe das mãos. A instância do
religioso tem outra mediação que o Estado." (Rezende Figueira: 1986: 100)
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Apesar da distância física e das diferenças nos contextos sociais e históricos,
sobretudo na formação da população regional, havia muito em comum entre as formas de
opressão e de resistências no Acre e no Pará. Ao menos, foi essa leitura das similaridades
possíveis na construção de alternativas em potencialidades o que permitiu que Maria
inspirasse sua história de luta, sobretudo a "ousadia", na história que veio a conhecer de
Chico Mendes, como aponto na epígrafe deste capítulo. Ou então que o líder sindical e
poeta Expedito Ribeiro de Souza, de Rio Maria, dedicasse um poema a Chico Mendes após
ser assassinado: "de luto a terra encobriu-se".
Quando Maria e José Cláudio engajaram-se na luta política, a partir de 1995,
havia condições locais para que a "semente" dos ideais de Chico Mendes, como diz Maria,
pudesse germinar em um outro contexto, ressignificada, sendo gestada, desde meados dos
anos 1980, a partir de intelectuais orgânicos locais do movimento social em conjunto com
posseira/os e trabalhadora/es rurais. A luta, através do movimento sindical, funcionou
como uma "ponte epistêmica" entre opostos geograficamente extremos no lado Sul da
linha abissal (De Sousa Santos, 2006), construindo uma via pela qual as classes
subalternizadas, entre aquela/es disposta/os a aprender com a experiência de outras lutas, a
produzir conhecimentos e formar resistências contra-hegemônicas. Como recorda Maria o
seu processo de engajamento:
"Eu nem pensei. Eu nem imaginava assim, quando eu paro pra pensar, o quanto eu aprendi nesse
movimento. Aprendi muita coisa. Aprendi a ser ousada. Aprendi, assim, a me reconhecer como a
minha classe. Aprendi com todo mundo que passa por aqui. Aprendi com as histórias do Chico
Mendes. Digo mais: a minha luta assim, eu fundamentei mesmo assim toda a minha história foi na
história do Chico. A partir do momento em que eu comecei a ler que que o Chico fez no Acre, e que é
mais uma das sementes que ficou por ai." (Entrevista 2)

Enquanto no Acre as estratégias ambientais da/os trabalhadora/es, tornaram-se
paradigmáticas na literatura sobre resistências ecológicas (Martinez-Alier, 2002; Almeida,
2004), no sul Pará foi a organização da/os trabalhadora/es na luta pela terra (Ianni, 1978), a
"luta posseira", que ganhou maior repercussão, mas foi também aonde o "outro lado", isto
é, a violência do latifúndio atingiu de forma ainda mais brutal tanto a/os trabalhadora/es,
quanto a floresta. Como exemplo: no sul do Pará ocorreram mais assassinatos e mais
desmatamento, elementos que constituem a violência fatal, tanto para o humano quanto
para a floresta, que foram acompanhadas de outras formas de violências físicas aos
humanos e não-humanos, como torturas, chacinas, massacres, escravidão, expulsões
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forçadas, ameaças, e barramentos de rios (UHE Tucuruí) e mineração (Carajás e Serra
Pelada) — sendo estas duas formas de exploração capitalista do ambiente pela extração
massiva de recursos naturais, as usinas hidrelétricas e a mineração, até hoje ausentes no
Acre mas que marcam a paisagem no sul e sudeste do Pará.
Nesse "ambiente violento" do Pará (Peluso e Watts, 2001), a "semente" ideológica
de Chico Mendes germinou justamente em um espaço de resistência aonde emergiu a
defesa da relação des-alienada entre humanos-ambiente, materializada através do
agroextrativismo. O agroextrativismo representa uma tentativa de adaptação da ideia
extrativista do Acre ao contexto agrário e migratório do Pará, e da proposta do uso
sustentável da floresta como um bem coletivo ou, como prefiro, e articulo teoricamente
nessa tese, comum. Essa noção de uma vida sustentável da/os trabalhadora/es em convívio
com a floresta implica em uma sofisticação teórica e de estratégias políticas das classes
subalternizadas nem sempre bem compreendidas pelas críticas na academia, como já
apontaram Allegretti (2002) e Almeida (2004), e sobre as quais vou aprofundar. O PAE
Praialta Piranheira surge em Nova Ipixuna como um projeto inovador, o primeiro projeto
agroextrativista criado menos de um ano após a formulação jurídica desta nova modalidade
de assentamento, ao mesmo da reforma agrária e de regularização fundiária, em lei federal.
A inspiração das reservas extrativistas, ou do extrativismo da classe trabalhadora, para
estabelecer uma diferença epistêmica do extrativismo das oligarquias, que aparece no Acre
nos anos 1980, e chega ao sul do Pará amparada em uma intensa mobilização social
sindical, relação que vou apresentar adiante.
Dentro desse quadro de luta social, um ponto fundamental para a compreensão do
"ambientalismo popular" 83 de José Cláudio e Maria, se "fundamentado" na "história de
Chico Mendes", como ela me disse em entrevista, é o papel da pedagogia como formadora
de sujeitos e o processo de aprendizado nas lutas sociais como uma epistemologia
insurgente. A percepção de que a "luta ensina", e do processo pedagógico de aprendizagem
nas lutas políticas camponesas especialmente relacionado ao movimento sindical no
campo, foi descrito por Grzybowski, em 1987: "A práxis da luta educa, desenvolve a
consciência social; através e por causa das lutas, os trabalhadores se constituem enquanto
sujeitos coletivos, enquanto atores políticos" (Grzybowski, 1987). E sobre tal formulação
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Coloco entre aspas pois a expressão aqui segue a autodefinição de Maria, e não minha ou de outra
formulação teórica
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avançou, igualmente, Jean Hébette, criador do Centro Agro-Ambiental do Tocantins
(CAT), projeto pioneiro na educação e extensão no campo paraense, com destaque ao
papel dos sindicatos no aprendizado de união, organização, negociação e luta, bem como a
"consciência de seus interesses" e a "extraordinária capacidade de estratégia" das
lideranças sindicais (Hébette, 1991).
Essa perspectiva de que a pedagogia das lutas é libertadora tem raiz, no campo
brasileiro, no trabalho do educador Paulo Freire, que é a base pedagógica do Movimento
de Educação de Base (MEBs), da Igreja católica, e que, a partir dos cursos de extensão
agrícola do Pronera (Programa de Educação na Reforma Agrária), veio a constituir uma
outra vertente influente no pensamento de Maria na sua formação como sujeito político.
Sobre Freire, Laisa Santos Sampaio, irmã de Maria, destaca que "Maria sempre deixou
claro sua paixão por suas obras" (Santos Sampaio, mimeo). Conforme Maria expôs na
entrevista: "Vou continuar com a minha ideia mesmo. Nesse ponto, eu tenho um pouco da
ideia Marxista, né, e não deixa de o Paulo Freire vir junto, e o Gadotti, e todo mundo.
Esses grandes pensadores de luta, Leonardo Boff e todo mundo"; ou então de forma
reiterada em seus trabalhos acadêmicos, tal como explicita na autoreflexão de seu Trabalho
de Conclusão de Curso:
No campo de abrangência da educação e suas abordagens a influência de maior destaque, encontra-se
na pedagogia inaugurada por Paulo Freire que coloca o método da conscientização e que criticamente
possibilita aos sujeitos um processo de reflexão, de conhecimento de mundo, compreendendo que
métodos estão, além do processo de ensino, e deve está, no grupo das práticas pedagógicas libertárias
e emancipatória. Esta se destaca pela concepção dialética de educação que à vista como atividade
social e aproximação e aprimoramento da aprendizagem e pelo agir vinculado dos processos de
transformação, sendo desta forma uma ruptura com a sociedade capitalista. (Espírito Santo da Silva,
2011: 50-51. grifos meus)

Minha proposta, ainda, é que estas reflexões relacionam um "ecologismo dos
pobres" (Martinez-Alier, 2002) a uma "ecologia dos saberes" e das práticas de luta como
resistências epistêmicas (De Sousa Santos, 2006, 2015). Constituem uma genealogia de um
"ambientalismo da classe trabalhadora" (Barca, 2014) no contexto (agro)extrativista. Para
se compreender a dinâmica e a persistência da "ousadia"84 do casal na defesa do comum e
das transformações sociais, tal como é o título desta tese, é importante rever o processo de
formação do movimento social sindical no sul do Pará e seu contexto na Amazônia, de
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onde emerge a luta. Desde as relações que constituíram as condições de emergência e
desenvolvimento da resistência na criação e defesa do PAE Praialta Piranheira, até o brutal
assassinato do casal em 2011. É deste ponto que proponho, portanto, uma revisão da
compreensão teórica sobre o movimento dos seringueiros no Acre e do sindicalismo na
Amazônia, com foco no caso do sul e sudeste do Pará, e aponto, ao final desta reflexão,
como a constituição do sujeito pela práxis freireana, pode estar relacionada, como vou
desenvolver mais adiante, ao processo de rebelde de subjetificação como adiantado por
Foucault (1979, 1982) nos processos de saber e de revelação das relações de poder. Nesse
sentido apresento, como construção do argumento e não apenas como ilustração, alguns
"marcos na vida" de Maria que expõe esse processo de subjetificação pelo qual ela passou.
Inicialmente, sobre a formulação teórica, cabe marcar que uma das contradições
centrais da modernidade é aquela entre o capitalismo e a natureza, que se fundamenta na
separação da/os trabalhadora/es das condições naturais de produção (Burkett, 2009; Foster
2000; O’Connor, 1998). De acordo com a Sociologia das Ausências (De Sousa Santos,
2006), nesse argumento sustento que a aniquilação do comum deve ser considerada como
o exemplo central da maneira como a quinta logica de não-existência — relacionada à
lógica produtivista, sob a forma do “improdutivo” — é posta em prática, expandindo o
cerco do capitalismo sobre territórios. Dois efeitos que chamo a atenção: a esterilização da
natureza e a desqualificação das pessoas e das populações que resistem. Dentro desse
contexto, a experiência extrativista, surgida com a criação das reservas extrativistas
(Resex) no Acre, e sua extensão para as outras territorialidades, tal como o assentamento
agroextrativista e territórios tradicionalmente ocupados (Da Cruz, 1997; Berno de
Almeida, 2004, 2010; Leroy, 2012), constituem exemplos de contra-movimento que
comunidades da classe trabalhadora, entendidas aqui no sentido amplo do termo, colocam
em prática como uma resposta às privatizações dos comuns, os cercamentos, e a alienação
do trabalho.
Ao mesmo tempo, e também pela mesma razão, com que a experiência da luta
(agro)extrativista neutraliza a alienação do trabalho e a alienação da natureza, esta
experiência também representa, no sentido em que argumento adiante, um contramovimento de oposição à teoria e a prática hegemônica da conservação, conforme apontei
inicialmente na parte 1 ao analisar o debate científico-político entre ecólogos
conservacionistas e arqueólogos sobre as origens da Amazônia. Na visão hegemônica
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ocidental, a conservação ambiental parte da premissa da privatização da natureza pela
espoliação das comunidades locais, com o cercamento e o deslocamento de populações do
interior destas áreas "protegidas". A conservação85 é um produto da consciência ecológica
capitalista, o qual também está fundamentado na separação entre trabalho e natureza
(Barca, 2014). Resultado de uma luta da classe trabalhadora que contesta essa separação,
as reservas extrativistas emergiram historicamente como uma alternativa real em face à
conservação autoritária, com repercussão global para lutas socioecológicas em diferentes
contextos. Ao longo das décadas subsequentes, em que pese criticas à sustentabilidade ou
autonomia econômica ao modelo da reforma agrária e do ordenamento territorial
extrativista, ou a um interesse dos diferentes grupos locais extrativistas em alianças de
interesses com ambientalistas internacionais, essa contradição fundamental da separação
trabalho e natureza permanece como o desafio central da busca pela autonomia daqueles
que ocupam tradicionalmente territórios (Berno de Almeida, 2004) ou que buscam formas
autônomas e não-alienadas de existência.
Dentro desse quadro teórico, ainda, é preciso colocar o problema da violência,
como venho abordando nas diferentes perspectivas nessa tese, também como uma questão
central nessa análise. Considerando a quinta lógica da não-existência, a violência é uma
reposta típica produzida pelo capital — em aliança silenciosa com o Estado — em
resposta à emancipação trabalhadora (soberania alimentar, auto-organização, construção de
comuns), em aliança silenciosa com o Estado. A ponte epistêmica entre trabalhadora/es do
Acre e do Pará, como espero demonstrar, pode servir para avançar nessas possibilidades e
construções de alternativas a partir do conhecimento e da luta de classes subalternizadas.
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Existe uma distinção na literatura entre a "preservação" e a "conservação", que tem origem no sentido que
cada termo possui com relação a presença humana em certos espaços, no entanto essa diferença não é muito
precisa em relação ao objeto que vou desenvolver. Segundo Houaiss, estes termos são sinônimos, "mesmo
que", com uma distinção que pode se revelar importante: enquanto a conservação é o conjunto de práticas
que visa a utilização dos recursos naturais, de modo a permitir que se preservem e renovem" (grifo meu), a
preservação é definida como "conjunto de práticas, como o manejo planejado de programas de reprodução,
que visa a manutenção de populações e espécies" e o "conjunto de ações que garante a manutenção das
características próprias de um ambiente". No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC, lei 9.985/00) envolve tanto as áreas de uso sustentável quanto de proteção integral. Se a
conservação prevê o uso dos recursos, como no Houaiss, a preservação seria uma forma mais excludente da
atividade humana. Acontece que empiricamente a hegemonia da conservação é confundida com a ideia de
preservação. São comuns os conflitos entre a agência ambiental, IBAMA, e as populações locais nas
unidades de conservação na Amazônia (Torres, 2015), enquanto trabalhos publicados revistas acadêmicas
como Conservation Biology, criticam a ocupação humana destas unidades (Peres, 1994; 2005). Para efeitos
desta tese, refiro-me a conservação como sinônimo da preservação dentro do movimento conservacionista
hegemônico como um produto da consciência capitalista.
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6.1 A cerca e o mundo: a moderna economia política e a alienação do regime de
trabalho
A luta pelo comum não é um processo histórico concluído, localizado no passado,
mas um processo social continuado, pelo qual o capital se reproduz (Luxenburg 2003, De
Angelis 2007) e que ocorre pela divisão das/os trabalhadora/es da natureza, ou seja, a
separação do ser humano das condições naturais de produção. Ao longo da história do
capitalismo e do colonialismo, entretanto, bilhões de pessoas continuaram a viver suas
vidas em uma relação não-alienada com a terra, e conseguiram reproduzir seus
ecossistemas locais com uma melhor relação com o comum do que a partir das formas
mercantilizadas — como mostrou Elinor Ostrom e seus colegas de maneira convincente
(Ostrom, 1990), sobretudo em face da suposta “tragédia dos comuns” alardeada por Hardin
(1968). Isso mostra que não é o trabalho em si que provoca danos à natureza, mas a sua
alienação. Ou seja, é a separação do trabalho das condições naturais de produção, uma
condição necessária para a acumulação e o lucro, o que leva o trabalho a tornar-se uma
atividade destrutiva, predatória e potencialmente inimiga da preservação da vida e do
ambiente físico.
Esse argumento teórico, em outras palavras, pode ser assim descrito: preservar os
recursos naturais e os ecossistemas em uma esfera equilibrada de intercâmbios materiais
que permite o desenvolvimento das formas de vida humana e não-humana é algo, em si
mesmo, bastante complexo. O que deve ser descartado — como um obstáculo
desnecessário neste processo — é a produção da mais-valia usurpada pela classe
dominante por meio da apropriação privada das condições de produção. E o que é preciso,
tal como o argumento que é desenvolvido aqui, para se alcançar um desenvolvimento
humano real num ambiente saudável, pode ser adotar uma perspectiva eco-feminista de
subsistência, ou de eco-suficiência (Bennholdt-Thomsen e Mies, 2000; Salleh, 2009).
Em consequência, a crítica da lógica da produtividade, a produtivista, tão
essencial no pensamento econômico ocidental quanto para a ecologia global do
capitalismo, só pode estar baseada de forma consistente em uma teoria do comum que seja
ao mesmo tempo emancipatória e radical. De fato, a luta pelo comum é provavelmente o
ponto mais crucial de contato entre diferentes correntes de mobilizações contra-
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hegemônicas nas últimas décadas. Ponto importante aqui é que — como os seringueiros no
Acre mostraram e como José Cláudio e Maria defendiam no Pará — essa luta também é
uma via fundamental da luta em defesa do trabalho não alienado. Isso porque o trabalho
livre e não-alienado e o comum são, ao mesmo tempo, inimigos da acumulação do capital.
Por essa razão, o trabalho e o comum precisam ser subjugados juntos em uma lógica de
não-existência, de maneira a impossibilitar um sistema econômico alternativo — o “Ainda
Não” a que De Sousa Santos se refere, emprestando o conceito de Ernst Bloch, entre a
capacidade (potência) e a possibilidade (potencialidade) — sem o qual jamais será
plenamente realizado86.
A ideia de “trabalho” é entendida aqui como uma atividade humana autônoma e
que carrega em si significado, com o objetivo de permitir a compatibilidade, a constituição
mútua, entre a esfera da produção e a da reprodução de bens, serviços e vida. Vida é
entendida, por sua vez, não apenas como a vida humana, mas a vida em geral, humana e
não-humana. Nessa forma não-alienada, não-sexualizada e não-racializada (Acker, 2006) –
em uma palavra, como o comum — o trabalho é a base das relações humanas com a
biosfera e com o ambiente vivido por cada comunidade. De fato, uma grande parte da
relação entre humanos e natureza não-humana acontece dentro da esfera do trabalho, o
qual cria as condições básicas para os humanos reproduzirem-se (Barca, 2014). Nesse
sentido, única condição política da conservação, portanto, da preservação da vida nãohumana, deve estar predicada sobre a não-separação dos humanos da natureza, baseada em
uma forma de trabalho realmente sustentável e com o fortalecimento da vida nas atividades
de extração, produção, reprodução e reciclagem e renovação de recursos, conduzidas em
colaboração com ou em respeito pela natureza não-humana, viva e não-viva.
A não-separação da natureza é uma referência fundamental na compreensão da
resistência (agro)extrativista. Assim como a ideia de cerca, cercamento, privatização, e
expropriação do comum é fundamental nessa separação. Uma passagem do manifesto
político-xamânico A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, ilustra essa relação
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Conforme explica De Sousa Santos, Bloch insurge-se contra o os conceitos de Tuto e Nada que dominam a
filosofia ocidental, introduzindo o Não e o Ainda-Não. Enquanto Não a falta de algo, o Ainda-Não, nas
palavras de De Sousa Santos: “é a categoria mais complexa, porque exprime o que existe apenas como
tendência, um movimento latente no processo de se manifestar. O Ainda-Não é o modo como o futuro se
inscreve no presente e o dilata. Não é um futuro indeterminado nem infinito. É uma possibilidade e uma
capacidade concretas que nem existem no vácuo, nem estão completamente determinadas” (De Sousa Santos,
2006: 108) O Ainda-Não é uma capacidade, como potencia, e uma possibilidade, como potencialidade.
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entre o comum para algumas sociedade ameríndias, mas que também pode se estender para
outros “povos da floresta”, sobretudo aqueles que, como os seringueiros, “aprenderam com
os indígenas” (Krenak, 2015), e o sentido ecológico dessa não-separação da natureza em
oposição às formas de cercamento de mundos. As palavras, escreve Kopenawa por Albert,
caso os Yanomami tivessem livros, poderiam ser entendidas como “antigas” na percepção
Ocidental. Daí o sentido de “ecologia” na cosmologia Yanomami, o qual Kopenawa
enfatiza como uma palavra antiga:
Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, os xapiri, os
animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol! É tudo o que veio existência
na floresta, longe dos brancos; tudo o que ainda não tem cerca. As palavras da ecologia são nossas
antigas palavras, as que Omama deu a nossos ancestrais. Os xapiri defendem a floresta desde que ela
existe. Sempre estiveram do lado de nossos antepassados, que por isso nunca a devastaram. Ela
continua bem viva, não é? Os brancos, que antigamente ignoravam essas coisas, estão agora
começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas palavras para proteger a floresta.
Agora dizem que são a gente da ecologia porque estão preocupados, porque sua terra está ficando
cada vez mais quente.
Nossos antepassados nunca tiveram a ideia de desmatar a floresta ou escavar a terra de modo
desmedido. Só achavam que era bonita, e que devia permanecer assim para sempre. As palavras da
ecologia, para eles, eram achar que Omama tinha criado a floresta para os humanos viverem nela sem
maltratá-la. E só. Somos habitantes da floresta. Nascemos no centro da ecologia e lá crescemos
(Kopenawa e Albert, 2014: 479-480, grifos meu)

Ao contrário da natureza como um espaço exterior da humanidade, destinada a
exploração, ou então espaços residuais como os parques nacionais, Kopenawa desconstrói
essas categorias, como analisa Bruce Albert:
Ele desafia, por um lado, nossa velha categoria de natureza através de sua tradução da urihi a pree, a
“terra-floresta mundo”, que engloba uma fervilhante sociedade de seres visíveis ou invisíveis,
humanos e não-humanos. Ele sugere que nossa noção de “ecologia” deveria hoje se aproximar desta
perspectiva anti-antropocêntrica para poder conversar com a tradição xamânica indígena. Por outro
lado, ele reduz nossa categoria de “meio ambiente” a uma fórmula impiedosa : “é o resto do que vocês
ainda não destruíram. (Albert, 2015)

Portanto, como mostra a reflexão de Kopenawa, essa visão aparentemente
utópica/Edênica é, na verdade, já imaginada, praticada e defendida em uma multiplicidade
de lugares por diferentes pessoas, por meio de diversas experiências, entre as quais estão as
reservas extrativistas e os assentamentos agroextrativistas, os quais são o foco deste
argumento que estou desenvolvendo. Mas no caso brasileiro, como coloca Jean-Pierre
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Leroy, há diversos exemplos de comum e de commoning87 além das reservas extrativistas,
tais como são os territórios indígenas, e o depoimento acima citado de Kopenawa a Albert
é uma lustração bastante precisa desse caso paradigmático, mas também são os comuns os
quilombos, as terras livres, os territórios ocupados por comunidades “tradicionais”, que
podem ser na Amazônia ou não, como os fundos de pasto no sertão nordestino, e ainda as
áreas onde predomina a agricultura camponesa familiar (Diegues, 2000; Berno de
Almeida, 2004; Leroy, 2012). Nesse último caso específico, a agricultura camponesa
familiar tem uma ideologia e estratégia de relação com a terra diferente da agricultura
empresarial capitalista, como desenvolvo adiante a partir da distinção oferecida por José de
Souza Martins entre terra de trabalho e terra de negócio (Martins, 1980), que está
relacionado justamente a esta perspectiva teórica do comum e da não-alienação da natureza
e do trabalho.
O seringueiro, como o castanheiro, tornaram-se "posseiros" durante o processo de
invasão do capital na Amazônia, articulado com o Estado a partir da ditadura, e faço aqui
uma abordagem ampla da ideia de "posseiro" com uma conotação política — assim como
os termos "camponês" e "latifundiário", segundo Martins (1983)—, como designações do
lugar social. Isto é, "posseiros" porque passaram a ser aqueles que ocupavam a terra e
produziam na terra, dependiam da terra para viver, e utilizavam a terra e a natureza como
instrumento de trabalho. Ao analisar, na época, a situação do posseiro como aquele que
luta para permanecer na terra em que trabalha frente à expansão do latifúndio, Martins
articula os conceitos de expropriação e de exploração como dois processos distintos: o
processo de expropriação vem da grande empresa capitalista apoiada em incentivos fiscais
(portanto, renda) e formação da grande empresa rural. A expropriação atingia o posseiro, o
seringueiro, o castanheiro. Ainda que, como mostrei no capítulo anterior a partir de
pesquisa de Airton Pereira, a dinâmica da fronteira era mais complexa do que a expulsão
do posseiro pela empresa capitalista, tendo também os posseiros ocupado latifúndios para a
reforma agrária, o paradigma teórico de Martins ainda parece servir para explicar a
distinção da exploração da força-de-trabalho na relação camponesa do uso da terra. Nesse
processo, aqueles que não conseguiam resistir e eram expropriados, transformavam-se em
proletários, definido por Martins como "trabalhadores à procura de emprego". No campo,
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Entendido aqui como o processo permanente de comunização, construção e formação dos comuns, de
difícil tradução ao português (Stravides, 2015).
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são os casos dos "boia-fria", dos peões, onde a figura do "gato" aparece como o
agenciador, e a força de trabalho passa a pertencer ao empreiteiro que o comprou. Ou
então, como migrantes das cidades, formando as primeiras grandes favelas em Rio Branco
ou em Belém. Expropriação e exploração são duas faces combinadas de um processo que
ocorre, a meu entender, até hoje, inclusive com impactos diretos sobre os trabalhadores
agroextrativistas do PAE Praialta Piranheira, em Nova Ipixuna. Na leitura de Martins, a
expropriação pode ser violenta ou não, pois a violência acompanha o processo
expropriatório da acumulação primitiva, mas não é, na sua leitura, o aspecto principal. Para
Martins, o principal é a expropriação como uma "característica essencial do processo de
crescimento do capitalismo, é um componente da lógica da reprodução do capital"
(Martins, 1980: 54). E se ocorre nas formas de acumulação primitiva e reprodução
ampliada do capital, tal como Luxemburgo mostra, acima citada, é um processo
igualmente continuado, tal como o geógrafo David Harvey aponta, em trabalho mais
recente do que estes outros autores (Harvey, 2003), com o conceito de "acumulação por
despossessão"88. Essa ideia parece ser fundamental para explicar a aliança de assentados
com madeireiros, carvoeiros e pecuaristas, alienando o instrumento de trabalho, ou seja a
terra e a floresta, sendo portanto expropriados, e criando uma relação de dependência e
submissão aos novos "patrões", no molde do aviamento, que Maria descreve como
"escravidão".
Insisto na leitura da separação sociedade e natureza e trabalho, de acordo agora
com uma reinterpretação a partir de Martins: a lei básica do capital é subjugar o trabalho e
o ambiente. Assim, ao vender a força de trabalho mediante salário, "os frutos do seu
trabalho aparecerão necessariamente como frutos do capital que o comprou, como
propriedades do capitalista". Para ocorrer esse processo é preciso separar o trabalhador do
instrumento de trabalho, de forma que ele não poderá trabalhar por si mesmo e se deixar a
trabalhar para o capitalista (Martins, 1980: 53-55). O divórcio entre o trabalhador e as
coisas de que precisa para trabalhar, como a terra, as máquinas, as ferramentas, as matérias
primas ou, para a/o seringueira/o, a floresta e as seringueiras, e para José Cláudio e Maria,
a floresta e as castanheiras, é o que Martins chama de "expropriação". Ou seja: nesse
divórcio, ocorre a separação do trabalhador de seu instrumento de trabalho: "o trabalhador
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A tradução em voga no Brasil, como publicado na editora Boitempo, é "acumulação por espoliação". No
entanto, prefiro manter um aportuguesamento de "despossessão".
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perde o que lhe é próprio, perde a propriedade dos seus instrumentos de trabalho" (idem).
Os instrumentos são portanto transferidos ao capitalista, para quem ele deve agora,
expropriado, vender a sua força de trabalho. Martins divide assim como em duas faces
sucessivas a expropriação da exploração: primeiro, expropriado dos instrumentos de
trabalho, deve o trabalhador vender a sua força de trabalho, e é nesse momento que ele
passa a ser explorado.
Portanto, essa multiplicidade de práticas e de mundo-da-vida (Lebenswelt) é o que
constitui a imagem do espelho do Ainda-Não de Bloch, como exposto acima, a partir de
De Sousa Santos, e suas potencialidades. Constituem alternativas existentes em face ao
modelo hegemônico da relação sociedade/natureza, em luta por sobrevivência e
potencialidades contra as forças de opressão e aniquilação, expropriatórias e
despossessórias ou espoliatórias, desencadeadas pela moderna economia política.

6.2 Construindo o Comum (commoning): a emergência das Reservas Extrativistas na
luta pelos territórios nos anos 1980
O Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) foi criado em 1985, mesmo ano do
fim do regime militar, um ano que marca uma profunda mudança na Amazônia em dois
sentidos (Becker, 2001; Hochstetler e Keck, 2007): primeiro, pela exaustão do modelo
nacional-desenvolvimentista do regime militar, que era caracterizado pela forte
intervenção econômica e territorial na região; segundo, pelas forças endógenas, internas,
para promover um desenvolvimento alternativo ao modelo colapsado exógeno, de fora
para dentro, que é representado pelo surgimento do CNS (Allegretti, 1992; Becker, 2001).
Com o fim da repressão, o ano de 1985 também marca a ascensão do movimento sindical
de oposição em diversas áreas da Amazônia, e é o mais violento em termos de assassinatos
de trabalhadores rurais, é quando criada a União Democrática Ruralista (UDR), a quem é
atribuída a articulação89 do assassinato de Chico Mendes, em 1988 (Allegretti, 2002).
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Chico Mendes, após o Encontro de Curitiba, organizado pelo IEA em setembro de 1988, declarou em
entrevista à televisão: "Nós tivemos agora há pouco a informação do Sindicato de Xapuri, do qual sou
presidente, que houveram duas mortes de trabalhadores e, segundo informa o Sindicato, estas mortes estão
ligadas ao mesmo movimento articulado pela UDR na região, que começou a partir do mês de maio, com a
invasão do acampamento dos seringueiros e logo em seguida, dia 18 de junho, com o assassinato de uma
liderança, o Ivair Higino, e agora, recentemente, mais dois seringueiros, dois trabalhadores rurais que,
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O debate sobre o legado da luta dos seringueiros é resumido, conforme o
antropólogo Mauro Almeida, em duas grandes visões contraditórias que, ainda que
aparentemente superado pelos importantes trabalhos de Almeida e Allegretti, se
reatualizam nas críticas (Peres, 2011; Homma, 2014). Uma destas visões discute como os
interesses de um grupo subalterno e economicamente marginal pode coincidir com os
interesses gerais da sociedade, e enfatizam as estratégias sociais e ambientais que se
tornaram paradigmáticas nos anos 1990 sobre movimentos de resistência ecológica. Por
outro lado, uma visão crítica sugere que os "povos da floresta" são apenas "pobres" sem a
oportunidade de viver em um outro lugar, especialmente no meio urbano, o que
configuraria uma forma de marginalidade involuntária, portanto transitória no sentido de
que estão na floresta porque ainda não tiveram oportunidade de mudar-se para a cidade. Há
ainda linhas críticas que se somam a esta perspectiva, as quais afirmam que as terras
destinadas às reservas extrativistas são exageradas em tamanho, e que a atividade é
"economicamente inviável" (Homma, 2014), reconstruindo, em diferentes momentos, uma
forma de dependência tal como a servidão por dívida do aviamento e novas formas de
paternalismo. E, nesse aspecto crítico, há ainda uma teoria da conspiração internacional de
interesses externos para impedir o desenvolvimento do país, que manipularia os "povos da
floresta" — e dessa forma "intervenções externas" seriam responsáveis pela criação das
reservas.
Para avançar sobre essas visões contraditórias, Allegretti (2002) e Almeida (2004)
reconstroem as trajetórias da luta dos seringueiros, que tentaram sair da marginalidade para
a visibilidade. Seguindo essa mesma metodologia, vou narrar alguns momentos da
trajetória de José Cláudio e Maria, assim como, em paralelo, o desenvolvimento da ideia
do agroextrativismo, tal como formulado por intelectuais orgânicos do movimento social, e
que culminou com a criação do PAE Praialta Piranheira.
Em 1985, como presidente do STR de Xapuri, Chico Mendes foi a Brasília e
participou do 4o Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, organizado pela CONTAG
quando, pela primeira vez, ele propõe uma alteração no Estatuto da Terra, de 1964, e sua
substituição “por uma legislação que venha de fato atender os interesses de todos os

segundo as notícias que me chegam, foram mortos na madrugada da noite passada. E nós temos certeza que
isso faz parte de todo um esquema montado pela UDR na região e, segundo a informação que temos, é um
esquema montado no sentido de atacar, de começar o ataque pelas lideranças menores e, enfim chegar até as
lideranças maiores." (apud Allegretti, 2002: 723 grifo meu)
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trabalhadores rurais do país”, com um modelo específico para as áreas extrativistas dos
seringueiros e que “não seja inferior a 350 hectares” (Allegretti, 2002: 407). Essa viagem
de Mendes à capital do país foi fundamental para a articulação do primeiro encontro dos
seringueiros, que daria origem ao CNS alguns meses mais tarde, e cujo objetivo era
reivindicar uma política específica para o extrativismo vegetal na Amazônia e uma
tentativa de influenciar a política da borracha para favorecer os interesses dos seringueiros
— e não apenas dos seringalistas, como acontecia. Para conseguir realizar o encontro dos
seringueiros, os próprios seringueiros articularam apoio com diversas entidades, como as
representações católicas da CNBB e a CPT, o INESC, a CUT, a Universidade Federal do
Acre (UFAC), o Projeto Seringueiro e, através do INESC, foram enviadas cartas a
diferentes sindicatos na Amazônia com as propostas para o encontro, além de um projeto
de pedido de financiamento de recursos enviado para 19 entidades internacionais, também
via INESC (Allegretti, 2002). Esse protagonismo dos seringueiros da luta transparece de
forma bastante eloquente em uma carta convite de autoria de Chico Mendes enviada aos
seringueiros sindicalistas de Guajará-Mirim, em Rondônia, para “se incorporarem a esta
luta”:

O encontro tem como objetivo discutir a questão da devastação amazônica, a sobrevivência do
seringueiro, do índio e do extrativismo como principal base econômica da região amazônica e um
modelo especial de reforma agrária para a Amazônia. Com esse encontro de seringueiros da
Amazônia, pretende-se o reconhecimento, por parte do governo federal e estadual, da classe
trabalhadora do extrativismo gomífero, que continua até os dias de hoje, praticamente desamparada
por uma legislação que respeite a condição específica do seu trabalho, modo de vida, enfim a sua
cultura. (Chico Mendes apud Allegretti, 2002: 409. grifo meu)

Com apoio financeiro da organização inglesa OXFAM para o STR de Xapuri, o
encontro dos seringueiros em Brasília também contava com ajuda para a articulação da
CONTAG e da CPT, além da Associação dos Seringueiros e Soldados da Borracha de
Rondônia, e teve a participação de lideranças indígenas. A OXFAM vinha financiando
organizações de base na Amazônia, como do povo Yawanawá para a libertação do patrão
seringalista, em movimento que deu origem à demarcação da primeira terra indígena no
Acre90. Ainda que parte dos interesses dos seringueiros estava relacionada à política para a
borracha, após a crise mundial do petróleo, a questão dos conflitos por terra ocupava o
ponto central em todas as reuniões preparatórias do encontro, como descreve Mary
90

Nixiwaka, Biraci e Milanez, Felipe, mimeo
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Allegretti (Allegretti 2002: 412). A reforma agrária de interesse dos seringueiros, tal como
adiantou Mendes acima exposto, surge de uma reivindicação dos seringueiros do estado do
Amazonas ao colocarem na pauta o problema das "estradas das seringas", que são os
caminhos dos seringueiros para a coleta do látex, que podem se cruzar sobre o mesmo
espaço geográfico e, também pelos seringueiros do Amazonas, a elaboração de um título
específico de terras, que não pudesse ser vendido — constatação de Mendes de que as
pressões dos latifundiários poderia fazer com que alguns seringueiros vendessem suas
terras, que seriam desmatadas e a floresta queimada, impactando diretamente o uso do
vizinho. Essa breve revisão da trajetória do encontro e das propostas, como descrece
Allegretti, revela o protagonismo dos seringueiros, o debate e a produção do conhecimento
pela experiência adquirida na luta.
Análise semelhante é desenvolvida por Mauro Almeida a partir da trajetória de
lideranças no Acre, e reforça essa perspectiva da iniciativa da classe subalternizada na
transformação do mundo, também com a intenção de responder a criticas de que os
seringueiros seriam “massa de manobra” de interesses ambientalistas internacionais ou
simples objetos de “intervenção do Estado”. O discurso ambientalista, nota Almeida, foi
incorporado nas concepções e práticas locais perfazendo, dessa maneira, o papel da
tradução, como coloca De Sousa Santos (2006), que sempre ocorre em dois sentidos.
Nesse processo de tradução, primeiro ponto é compreender o próprio sistema
social de onde saem os seringueiros: o seringal. As "colocações" dos seringais, de acordo
com Almeida, onde se encontram as estradas de seringas e constituem-se em um dos
fundamentos do conceito das reservas extrativistas, constituem uma "organização social e
um sistema econômico caracterizado pelo uso múltiplo de territórios florestais por uma
rede de casas aparentadas, compartilhando ambientes em comum", uma "instituição
coletiva de uso da floresta que é pouco agressiva para com a natureza e que pode
proporcionar uma boa vida a seus habitantes" (Almeida, 2012: 121). E é a partir dessa
organização social fundamental que se constitui o projeto da reserva extrativista.
Ao mesmo tempo, a ausência desse sistema "tradicional" é, também, uma das
marcas da criação do PAE Praialta Piranheira, tanto pelo desafio de se construir o
agroextrativismo pela ausência de um sistema prévio de organização da população "local",
quanto na ideia de se criar uma alternativa de vida que pudesse ser estendida a diferentes
grupos sociais de diferentes origens históricas — uma profunda des-essencialização da
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compreensão dos grupos locais como em permanente criação da "tradição" (Barreto Filho,
2009). A noção de "populações tradicionais", na Amazônia, normalmente serve para
classificar as populações ameríndias e caboclas. Por um lado, explica Barreto Filho, em
razão de que suas práticas de cultivo não impedem o sistema de regeneração da floresta, e
também porque o impacto das atividades econômicas desses grupos sociais não excede o
impacto de distúrbios naturais de pequena escala (ibid. id.), sem a compressão do tempo e
do espaço provocado pelo capitalismo (Altvater, 1989). O problema é que nesse caso
específico, ao declarar-se certos grupos como "tradicionais", corre-se o risco não apenas de
transformá-los em reféns de uma definição histórica, como coloca (Barreto Filho, 2009),
mas excluindo a possibilidade de mudanças e transformações social e, inclusive
invisibilizando a produção de práticas transformadoras desses sujeitos em sua diversidade
de origens sociais.
Ao mesmo tempo, a relação especial dos seringueiros com a floresta não excluía a
relação destas pessoas e comunidades com o mercado de trocas comerciais, este que é um
problema igualmente antigo e objeto de debate a partir dos anos 1980 até recentemente,
que gira em torno das relações capitalistas dos camponeses e os usos da terra. Ainda desessencializando a situação social dos seringueiros, a consideração feita por Ailton Krenak,
em uma entrevista junto do líder seringueiro Osmarino Amâncio Rodrigues dentro da
União dos Povos da Floresta, parece ser, igualmente, pertinente para contextualizar as
relações do extrativismo dos seringueiros com o mercado e o capitalismo:

Eu até afirmo o seguinte, se os seringueiros continuassem na prática tradicional deles, sem buscar uma
superação do modelo extrativista como única base da economia deles, provavelmente eles não
poderiam avançar nessa aliança com o movimento indígena, porque o movimento indígena está,
exatamente, a novidade para as comunidades indígenas é exatamente a nossa luta para atualização das
nossas economias e para fortalecimento de práticas tradicionais nossas com base numa articulação
com o mercado regional, com o mercado local, onde as comunidades indígenas não se colocam apenas
como vítimas de um processo ou de um modelo econômico, mas se colocam como partes ativas, como
parte significativa das economias regionais também. (Krenak, 2015: 55 grifo meu)

Esse mercado regional vislumbrado por Krenak veio a constituir-se inclusive, por
exemplo, no fornecimento de merendas escolares, hoje em dia uma das principais fontes de
rendas das cooperativas de trabalhadores, seja pela cooperativa Correntão em Nova
Ipixuna, ou nas cooperativas dos seringueiros no Acre.
A argumentação acima sustenta que a experiência das reservas extrativistas pode
ser considerada um exemplo da luta pela des-alienação do trabalho através do direito aos
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comuns – ou as condições naturais de produção. Essa ideia transparece no início da luta do
movimento dos seringueiros, no Acre, nos anos 1970 e 1980, no momento em que uma
escolha fundamental foi feita, e que caracterizaria a identidade do próprio movimento: a
recusa a compensações monetárias pela expropriação de suas terras, ao proporem uma
nova reforma agrária pelo reconhecimento da "territorialidade seringueira" (PortoGonçalves, 1999), e pela resistência à invasão dos seringais por pecuaristas e madeireiros
do Centro Sul do país.
A história da luta dos seringueiros e do Conselho Nacional dos Seringueiros
(CNS, hoje Conselho Nacional das Populações Extrativistas), deve ser localizada dentro da
sindicalização dos trabalhadores no campo, com a emergência do movimento sindical dos
trabalhadores rurais, e a especificidade da luta seringueira no Acre, no contexto autoritário
da forte repressão do regime militar. As primeiras seções do movimento sindical formadas
no Acre se deram através da CONTAG, entre 1975 (como em Brasiléia) e 1977 (como em
Xapuri), com a missão oficial de garantir a implementação da reforma agrária de acordo
com o Estatuto da Terra, de 1964, e organizar os trabalhadores rurais sob controle do
governo autoritário. O processo ocorreu, de forma simultânea em alguns casos e posterior
em outros, com a formação das Comunidades Eclesiais de Base da ala progressista da
Igreja católica e o engajamento político em defesa da reforma agrária e contra o latifúndio,
com a Igreja voltada aos "pobres" (Casaldáliga, 1971, CNBB, 1980), liderada por setores
ligados à Teologia da Libertação, junto da Conselho Indigenista Missionário (1972) e da
Comissão Pastoral da Terra (1975), a partir do Movimento de Educação de Base (MEBs).
Havia, no interior do movimento sindical na Amazônia, e especificamente no caso
do Acre, uma divergência entre aqueles sindicalistas ligados a CONTAG, que defendiam o
Estatuto da Terra como instrumento inicial de reforma agrária, e os sindicalistas ligados à
CUT, além dos seringueiros que recusavam a proposta contida do Estatuto da Terra
(Medeiros, 1989). A proposta de reforma agrária da ditadura, estabelecida no Estatuto da
Terra (1964), mudou sobretudo após o governo Médici (1969-1974), e previa regularizar
as ocupações — ou posses — com o objetivo de abrir áreas para grandes latifúndios, com o
oferecimento de incentivos fiscais para empresas agropecuárias. Com Geisel, ditador a
partir de 1974, ocorre um fortalecimento ainda maior da aliança do regime com o modelo
agroexportador e a empresa capitalista (Martins, 1984). Ao mesmo tempo em que se previa
regularizar posses, associado a planos de migração para aliviar pressões em áreas onde o
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latifúndio se expandia expropriando pequenos agricultores, como no Sul e Nordeste,
previa-se assentar trabalhadores para cultivar as áreas de floresta em pequenos lotes,
destituídos da ocupação comum do seringal — caso os seringueiros conseguissem
libertarem-se do patrão seringalista — e do sentido das colocações familiares. Ainda
assim, durante Geisel e o fim dos anos 1970, reivindicar as medidas do Estatuto da Terra
era, em algumas regiões do país, uma demanda fundamental para a reforma agrária que já
estava abandonada pelo regime militar. Conforme coloca Martins, “ao chegar o governo
Geisel, o governo militar já havia aberto mão dos poucos ingredientes progressistas que
havia no Estatuto da Terra e que poderiam beneficiar os pequenos agricultores sem terra e
sem dinheiro” (Martins, 1984: 23). Algumas das medidas progressistas do Estatuto da
Terra com relação a legislação anterior, por exemplo, estavam relacionadas a uma
facilidade maior de expropriação de latifúndios para assentamentos, sem indenização
prévia em dinheiro aos pretensos proprietários.
Apesar da repressão e da "militarização da questão agrária", os conflitos
multiplicaram-se em todas as regiões do país no momento em que a ditadura caminhava
para a "transição" e a "abertura política". No Acre, os seringueiros organizados nos
sindicatos se opuseram duplamente a esse modelo político em confronto com suas
identidades e interesses. Contrários a invasão da empresa agropecuária financiada por
incentivos fiscais e apoio político para substituir os patrões no controle das terras; depois,
com relação à própria proposta de reforma agrária, tida como insatisfatória para a vida na
floresta (De Paula e Da Silva, 2008: 107).
De fato, a estratégia da CONTAG para melhorar a vida dos camponeses no Acre
estava baseada em três pilares: recusar o pagamento das dívidas com os patrões
seringalistas (que consistia na imobilização da força do trabalho pela servidão por dívida
da prática do aviamento); proteger os direitos dos posseiros à posse que ocupavam;
garantir os direitos econômicos dos trabalhadores rurais proletarizados — enquanto
empregados de fazendas, ainda que o trabalho fosse desmatar a floresta para a pecuária.
Não havia dúvidas de que o primeiro passo, isto é, o não pagamento das dividas aos
patrões, era necessário para libertar os seringueiros do sistema do aviamento, definido pelo
próprio Chico Mendes como “escravidão” (Mendes, 1989). No entanto, no Acre, a maioria
dos trabalhadores afiliados à CONTAG eram seringueiros, já que o afluxo de migrantes
empobrecidos em busca de terra não era tão elevado como em Rondônia ou no Pará, e
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portanto os seringueiros, que encabeçavam os sindicatos, não consideraram a estratégia
nacional apropriada para o contexto onde estavam inseridos.
Uma das razões levantadas pelos seringueiros, e isso ocorre independente e
anteriormente à articulação com ambientalistas internacionais, é que essa proposta de
reforma agrária não impedia a destruição da floresta. Ao contrário: o incentivo do governo
era justamente para transformar o ambiente através do desmatamento e a produção
agropecuária voltada para o mercado. Era necessário, nesse sentido, redefinir os objetivos
da organização sindical e da estratégia de luta. O resultado desse debate interno dos
trabalhadores no Acre foi uma divisão, como mencionado acima, em que uma seção do
movimento sindical ligado à CONTAG permaneceu vinculado ao regime militar e
participando de ações políticas institucionais, enquanto os representantes do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Xapuri e de Brasiléia, liderados por Chico Mendes e Wilson
Batista (assassinado em 1980), e ligados às CEBs e à CPT, decidiram permanecer
independentes, construindo o que veio a se tornar o "movimento seringueiro". Em pouco
tempo, o movimento se espalhou do Acre para toda a Amazônia, onde emergia ao mesmo
tempo um forte movimento sindical, sobretudo no sul e no oeste do Pará, como vou
detalhar adiante, envolvendo outras "populações tradicionais" como castanheiros,
quebradeiras de coco, ribeirinhos, mobilizando a ação coletiva direta como principal forma
de luta pela terra e pela floresta (Paula, 2008: 108) — sendo o empate a modalidade de
ação direta de maior repercussão91, e a ocupação, no contexto do Pará, pela forma da "luta
posseira", a estratégia de ação direta.
Conforme argumenta Chico Mendes (1989), o movimento seringueiro discordou
do modelo de reforma agrária proposto pelo INCRA desde o início também pela razão de
que a expropriação legal para a criação de assentamentos servia para reconhecer a
legitimidade dos latifúndios em terras griladas. Foi essa política caracterizou a
desapropriação dos castanhais no sul do Pará durante o primeiro governo após a ditadura,
já de acordo com um Plano Nacional de Reforma Agrária, de 1985, com escândalos de
superfaturamento dos imóveis e benefício das elites locais (Emmi, [1988] 1999) — e
ainda, como previa Mendes, serviu também para desgastar lideranças sindicais no Pará
(Hébette, 1991). No caso dos seringueiros, a transferência das colocações para

91

O primeiro empate aconteceu em março de 1976, no Seringal Carmem, em Brasiléia, iniciativa que partiu
dos seringueiros com apoio do STR.
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assentamentos criaria ainda um outro problema, mencionado acima, pois seus modos de
vidas na organização social das colocações (Almeida, 2012) seriam profundamente
transformados (De Paula, 2004). São estas diversas situações que fizeram com que, para os
seringueiros, a reforma agrária deveria ser diferente. É a partir dessa percepção da
diferença que surge a ideia das reservas extrativistas, inspirada no modelo das terras
indígenas, como uma resposta dirigida a um problema de fato, insisto: o modo de vida
seringueiro não cabia na proposta de reforma agrária do governo.
No Acre, os seringueiros conviviam e por vezes confundiam-se com indígenas
nos seringais, nos centros urbanos em crescimento, no movimento social em ebulição em
Rio Branco, e acompanharam a emergência do movimento indígena, com a expulsão dos
patrões e criações das terras indígenas, como os Yawanawá, liderados por Biraci Brasil
Nixiwaka, em 1984 (Nixiwaka e Milanez, mimeo). A respeito dessa relação entre as
reservas extrativistas e as terras indígenas, o líder da União das Nações Indígenas Ailton
Krenak recorda o sentido comum das lutas sociais que formaram a União dos Povos da
Floresta:
Esses seringueiros, eles não conseguiram se firmar como colonizadores da Amazônia, eles foram
humanizados pela floresta, a floresta humanizou essa gente, eles aprenderam a viver com o povo
indígena, aprenderam hábitos, aprenderam costumes com o povo indígena, aprenderam a conviver
com o povo indígena durante um longo período. E hoje nós podemos dizer que os seringueiros têm
uma cultura que diferencia eles, por exemplo, dos trabalhadores rurais sem terra, que diferencia eles
de outros colonos. Eles não são colonos, eles construíram um jeito de viver que aproxima eles muito
mais do povo indígena do que de qualquer outra parte da população brasileira. E é isso que joga, que
põe os seringueiros como os principais aliados do povo indígena na defesa tradicional do povo
indígena da floresta. O povo indígena sempre defendeu a floresta. Os aliados mais recentes do povo
indígena são os seringueiros. (Krenak, [1989] 2015: 56. grifo meu)

Ainda de acordo com Krenak, a respeito dessa aliança entre indígenas e
seringueiros, o ponto em comum era o inimigo, ou seja, o "patrão". Portanto, foi uma
situação de classe que permitiu a aproximação de ambos os grupos sociais:
Outro exemplo concreto que eu te dou porque que essa aliança pode surgir no Acre é porque o povo
indígena daquela região, nos últimos 20 anos, fez uma luta muito grande contra os patrões, uma luta
de retomada de seus territórios, de controle das suas áreas. Quando essas comunidades indígenas
recuperaram o controle das suas áreas, e em alguns casos conseguiram forçar a retirada dos patrões
dessa região, eles mostraram para os seringueiros que eles estavam do outro lado do rio, que entre os
seringueiros e os índios havia o patrão. Quando os índios conseguiram suprimir o patrão, eles se
encontraram com os índios. O encontro entre os índios e os seringueiros no Acre se deu pela
supressão do patrão. (Krenak, [1989] 2015: 57. grifo meu)
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Essa aliança entre indígenas e seringueiros com o movimento ambientalista e com
a luta pela terra se materializou, como exemplo, em um evento ocorrido na Universidade
Católica de Goiás, em 1987, após o acidente radioativo com césio-137. Nesse evento,
estiveram reunidos na mesma mesa de debates Jaime Araújo92, o primeiro presidente do
CNS, Chico Mendes, Ailton Krenak, Cipassé Xavante, Pedro Wilson, então reitor da
universidade, Warodi Xavante e Osmar, liderança do MST em Goiás. Os Xavante vivem
no Cerrado, no atual estado de Mato Grosso, enquanto os Krenak na área de Mata
Atlântica entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Nessa contexto, portanto, a imagem
mostra indígenas que vivem em diferentes regiões do país, e não na Amazônia, que estão
articulados com lideranças da luta pela terra no Acre, Amazonas e em Goiás. O tema era a
violência e ecologia, em torno da série documental A Década da Destruição, dirigida por
Adrian Cowell e em parceria e co-produção da UCG com um canal inglês.
Figura 22 — Reunião de lideranças indígenas, camponesas e seringueiros em Goiânia (1987)

Fonte: Acervo pessoal de Cipassé Xavante

Ao construir a proposta política que retira a terra do mercado de terras e a destina
para uso coletivo, os seringueiros aplicam o primeiro e mais importante princípio do
comum, qual seja, aquele de que o valor da natureza não é e nem pode ser mercadoria ou
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Jaime Araújo era sindicalista de Novo Aripuanã, no estado do Amazonas e, conforme descreve Almeida,
"um obscuro mas eloquente sindicalista do município de Novo Aripuanã, no rio Madeira, que hipnotizava o
público com sua linguagem poética e rica em referências à floresta" (Almeida, 2004: 44)
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transformado em mercadoria, por constituir uma condição essencial para a sobrevivência
humana e para a valorização da vida. Ao demandar o direito à vida e ao trabalho na
floresta, eles estavam defendendo, ao mesmo tempo, o seu ambiente da destruição e
lutando pela não-alienação do trabalho. Reivindicando reconhecimento enquanto
produtores de borracha e protetores da floresta, as comunidades seringueiras afirmavam
uma nova identidade social, uma identidade insurgente, contra-agindo a lógica da nãoprodutividade geralmente associada ao comum, com uma verdadeira produtividade — isto
é, uma produção sustentável — e o trabalho livre. Ao alcançar o reconhecimento do direito
ao acesso e uso coletivo da floresta, o movimento se configurou como um ato de trabalho
insurgente, no sentido oposto da teoria da propriedade privada como enunciada por Lock,
no Segundo Tratado sobre o Governo: ao invés de justificar a apropriação individual do
comum, o trabalho se torna a justificativa teórica para re-coletivizar a terra.
Ao mesmo tempo, as reservas extrativistas foram expressamente pensadas como
uma forma alternativa e des-alienada de conservação da Amazônia: como sujeitos
diretamente interessados na preservação da floresta, os seringueiros passaram a ser vistos
como a aliança estratégica ideal para o movimento ambientalista urbano que compartilhava
com eles o objetivo de proteger a Amazônia da destruição (Allegretti, 2002; 2008). Além
disso, eles mostraram ao mundo que uma comunidade da classe trabalhadora, em certas
circunstâncias, pode se tornar o verdadeiro sujeito social de políticas ambientais (Barca
2014).
Em um outro nível de análise, a história das reservas extrativistas mostra como o
Ainda-Não do comum surgiu, entre os seringueiros da Amazônia nos anos 1980, como
uma "tradução intercultural", sendo instrumental para "o procedimento que permite criar
inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo, tanto as disponíveis quanto as
possíveis" (De Sousa Santos, 2006). Nesse caso específico, de fato, emergem múltiplas
traduções interculturais: entre o conhecimento indígena e seringueiro sobre a floresta e
suas respectivas políticas culturais; entre a cultura do ambientalismo radical norteamericano dos anos 1960 e 1970 e a experiência sul-americana da exploração da seringa
em um regime de exploração do trabalho; entre as culturas de organização coletiva dos
movimentos sindical e ambiental; entre a academia e a sociedade civil; e ainda, entre a
articulação de múltiplas linguagens do local/regional, rural/urbano; metrópole/colônia (o
inglês, o português, e as línguas indígenas). Como figura de liderança nesse intercâmbio
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intercultural, Chico Mendes foi capaz de construir pontes e harmonizar diferenças
políticas, circulando entre diferentes grupos sociais para encontrar interesses comuns
(Cowell, 2012). Conforme recorda Margaret Keck em recente conferência em homenagem
a Chico Mendes, ele tinha, nesse trabalho de tradução, um papel importante em recrutar
aliados para a sua luta:
The other time I met Chico Mendes was at the founding conference of the CUT, the Brazilian labor
confederation. He saw us there, and with his customary enthusiasm came running up to us, to tell us
about what had been going on, and to ask us to tell people in the United States about what they were
doing. He never stopped recruiting people. (Keck, 2015: 47)

A criação do Conselho Nacional dos Seringueiros foi, inicialmente, um
movimento espontâneo de reação ao Conselho Nacional da Borracha, com o objetivo de
discutir o preço do látex, e que veio a aglutinar os interesses de seringueiros, castanheiros,
quebradeiras de coco babaçu e diferentes trabalhadores extrativistas, unindo-os em duas
questões centrais: (1) lutar para melhorar a qualidade de vida através de políticas públicas
de apoio direto ao uso sustentável dos recursos naturais (por exemplo, através do preço
subsidiado da borracha) e, (2), a luta pela terra. Ao articular esses dois problemas dentro de
uma unidade estratégica, a ideia das reservas extrativistas surge como uma construção
coletiva, um conceito colaborativo (Hochstetler & Keck, 2007: 162), através da interação
entre seringueiros, ativistas, cientistas do círculo nacional e internacional em torno de
Chico Mendes.
Os atores internacionais tiveram um papel fundamental ao contribuir com
recursos externos para tratar de um problema local, e pressionando financiadores
internacionais, como o Banco Mundial, para garantir os direitos territoriais, funcionado
como um “efeito bumerangue” sobre os governos locais, de acordo com Hochstetler and
Keck (2007). Esta aliança ocorre dentro do contexto de pressões sobre as políticas de
desenvolvimento do Banco Mundial e os seus impactos no mundo. Internamente, no Banco
Mundial, o antropólogo Robert Goodland articulava mobilizações com atores externos ao
banco, como ambientalistas do Environmental Defense Fund, em Washington. A luta
liderada por Chico Mendes era um "caso" perfeito que estavam em busca os ambientalistas
para pressionar o banco a rever suas políticas, conforme recorda-se ambientalista Barbara
Bramble:
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We were trying to understand and to figure out how one might reform policies of the money guys: the
World Bank, the Inter-American Development Bank, and others. And we were really searching out
case studies. We were looking for ways to illustrate that the development theories and plans and
projects of the time were faulty in so many ways.
They weren’t even achieving “development,” but meanwhile they were also making poor people
destitute and they were destroying natural resources, the environment where so many people
depended on forests and clean water and rivers and streams. And so the project of the paving of the
BR-364 road was financed through Rondônia by the World Bank—and then, after all the debacle that
was caused there, unbelievably continued into Acre by the Inter-American Development Bank. It was
pretty much the perfect example.
So we wanted to help Chico and anybody else who wanted to tell the story of what these faulty
development ideas were all about, what it meant to them, what it looked like on the ground from their
side. That was really about a campaign, and Chico was going to help our campaign. But after I met
him I realized that he was so much more (Bramble, 2015: 48-49)

A sobrevivência dos seringueiros implicava na proteção da floresta e na revisão
das políticas de desenvolvimento financiada por organismos internacionais, o que coincidia
com os objetivos das organizações internacionais para a proteção do meio ambiente, e
Chico Mendes soube como atrair a atenção delas. A interação entre humanos e floresta
poderia ser vista, a partir do olhar pioneiro de Chico Mendes e dos seringueiros, fora da
permanente oposição diabólica da modernidade. Não era, portanto, apenas o interesse de
ambientalistas internacionais que estava em jogo, o que poderia fomentar a teoria da
conspiração, mas a disputa internacional igualmente relacionada aos financiamentos de
projetos que serviam à expansão do capitalismo. Além do que, como bem nota De Paula, a
relação dos seringueiros com os ambientalistas nunca foi "harmônica" (De Paula, 2009), e
é por isso que sustento aqui a proposta de uma conservação contra-hegemônica elaborada
pelos seringueiros. Acontece que esse debate internacional sobre o financiamento do
desenvolvimento por agências internacionais encontrou um espaço localizado a partir da
luta dos seringueiros, tido como uma "fronteira" na acepção da ideologia em voga no
Brasil na época, mas que, na realidade, constituía-se em um "centro de luta global do
capitalismo" (conforme entrevista do autor com Martinez-Alier, 2015)
Se o primeiro encontro do CNS teve resultados políticos diretos, através da
criação do Projeto de Assentamento Extrativista (PAE), pelo Incra, com a Portaria N° 627,
de 30 de julho de 1987, a reserva extrativista surge na sequencia da repercussão da morte
de Chico Mendes. Inicialmente, o Projeto de Assentamento Extrativista foi destinado “
exploração de áreas dotadas de seringais extrativos através de atividades economicamente
viáveis e ecologicamente sustentáveis”, e representou uma inovação no regime de
assentamentos ao estabelecer a destinação da área “mediante concessão de uso em regime
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comunal, segundo a forma decidida pela comunidade concessionária - associativa,
condominial ou cooperativista”. Já a reserva extrativista alcançou maior espaço no âmbito
da política nacional do meio ambiente, a partir da Lei no 7.804, de 18 de julho de 1989,
regulamentada pelo Decreto no 98.897, de 30 de janeiro de 1990. O órgão responsável
pelas RESEX, ao invés do INCRA no caso do assentamento extrativista, passou a ser o
Ibama, com um setor específico dentro da sua organização, o Centro Nacional de
Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT), o que explica o maior
foco ambientalista das RESEX. Entretanto, dessa ingerência de interesses do Estado dentro
da organização das comunidades iriam emergir conflitos que caracterizam as RESEX hoje
em dia93. A modalidade dos assentamentos extrativistas continuou a existir até quando foi
revogada pela Portaria do INCRA no 268 de 25 de outubro 1996, quando é substituído pela
modalidade "Agro-extrativista", cujo PAE Praialta Piranheira vem a ser o primeiro projeto
implantado no Brasil.
A sustentabilidade política e econômica das RESEX, a qual dependia de esforços
mútuos do Estado e dos residentes em uma comunhão de interesses, é um desafio desde
sua criação — e cujas formas de violência e pressão sobre os recursos dos territórios
permanecem, de forma geral na questão agrária, como aponta Medeiros (2015), mesmo
após o reconhecimento pelo Estado das áreas ocupadas e a sua titulação. Garantir
autonomia econômica exige um trabalho com mecanismos de mercados de consumo o qual
estão distantes da realidade das populações locais, e as cooperativas criadas para escoar as
produções atravessaram — e atravessam – diferentes crises (Michelotti, 2001).
De fato, a comunhão de interesses entre Estado e comunidades locais é prevista
no decreto fundamental de criação das reservas extrativistas, que as define como "espaços
territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais
renováveis por população extrativista". Nesse sentido, em regra fundamental, ao Estado
caberia promover um ordenamento legal para a propriedade coletiva, e garantir a
integridade territorial em meio a áreas de violentos conflitos por terra; enquanto isso, os
residentes contribuiriam com suas atividades diárias (Hochstetler and Keck, 2007: 162). O
resultado esperado, além de por fim aos sangrentos conflitos, seria a garantia da
permanência destas populações em seus territórios e a preservação dos recursos naturais.
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Conforme relata Osmarino Amâncio Rodrigues em entrevista ao autor: "Chico Mendes está pulando dentro
do túmulo", diz amigo. http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-milanez/osmarino-amancio-rodrigueschico-mendes-era-libertario-e-esta-pulando-dentro-do-tumulo-3045.html [5 de outubro de 2015]
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Capítulo 7
Movimento sindical e a emergência do agroextrativismo no Pará

A emergência do movimento sindical no sul do Pará deve ser localizada dentro de
um contexto de extrema violência e constante repressão, no qual o uso do espaço da Igreja
católica surgiu como um único local possível de articulação política. Para se compreender
a gênese do movimento que iniciou as discussões, em 1992, em Nova Ipixuna, e que
desencadearam na criação do PAE, em 1997, junto de outros assentamentos no município,
é preciso rever o processo de expropriação da classe trabalhadora, a partir do início da
década de 1970, a repressão brutal da ditadura desde o massacre à Guerrilha do Araguaia,
até a conquista dos sindicatos, já na década de 1980.
Na Parte II dessa tese apresentei uma breve cronologia desse processo de
construção de uma "fronteira". Aqui localizo a organização dos trabalhadores em sua
diversidade social e unidade de classe. Se, como foi mostrado, os conflitos por terra já
eram presentes na realidade do castanhal enquanto sistema extrativista controlado por uma
oligarquia, inclusive tendo sido este um dos motivos que levaram a escolha da região como
propícia para o início do movimento guerrilheiro pelo PCdoB, o "antagonismo entre posse
e propriedade na Amazônia não era frontal devido a característica da economia extrativista
e a escassez populacional", marca Leroy (1991: 54). A construção desse antagonismo veio
a acontecer durante a ditadura e os planos de integração e dos projetos integrados de
"desenvolvimento".
Os primeiros registros de associações de trabalhadores rurais no Pará surgem na
região nordeste do estado, na região bragantina (Guerra, 2009), e no fim dos anos 1960
começam a aparecer nas margens da rodovia Belém-Brasília. É no início da década de
1960 que a Igreja instala, em todo o interior do Brasil, o Movimento de Educação de Base
(MEB). Nessa década, Gutemberg Guerra (2009) identifica os primeiros sete sindicatos
reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, em Castanhal, Alenquer, Capanema, Curuçá,
Igarapé-Mirim, Santa Isabel do Pará e São Domingos do Capim, e a fundação da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará (FETAGRI), em 1968, já
no contexto autoritário — a CONTAG havia sido fundada em 1964 pouco antes do golpe
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civil-militar. Até 1970, apenas 13 sindicatos foram criados em todo o estado do Pará, e
durante o período repressivo de do governo Médici, menos da metade desse número de
novos sindicatos surgem. Rezende Figueira encontrou, em Conceição do Araguaia,
registros de uma primeira associação de trabalhadores fundada em meados dos anos 1960,
que depois foi descontinuada até a criação do sindicato, em 1971, que veio a ser presidido
por um interventor da ditadura entre 1975 e 1985. Portanto, o sindicato dos trabalhadores
rurais no sul do Pará surge enquanto o movimento guerrilheiro estava em vias de
instalação, um ano antes de a guerrilha vir a ser descoberta pelo Exército e ter início os
combates. Essa relação veio a marcar todo o período de formação do movimento sindical
no sul do Pará, produzindo reflexos até hoje que opõe o movimento social à estrutura do
Estado brasileiro.

7.1 Memórias da Guerrilha: repressão e assistencialismo como duas faces do Estado
O movimento guerrilheiro na região do Bico do Papagaio começou a se instalar
em 1967 e 1968, tendo sido descoberto em 1972, e incidiu exatamente na área dos
castanhais, uma escolha feita pelo PCdoB após trabalho de campo de seus militantes. A
região constituiria um potencial de fomento a uma guerrilha rural, como apresentado na
Parte anterior desta tese, por suas características sociais e ecológicas. Nesse sentido da
capacidade ecológica de instalação de um movimento insurgente naquele espaço
específico, como relata o ex-combatente José Genoíno, os castanhais teriam um papel
fundamental para o desenvolvimento do movimento: tanto permitiria a construção de
estratégias de combate, quanto forneceria alimentos aos combatentes. A propósito da
chegada do combatente Antônio Ribas, o Ferreira, através da infraestrutura logística
recem construída da Belém-Brasília até Xambioá, na Serra das Andorinhas e Gameleira,
ou seja, na mesma rota dos migrantes que vinham do nordeste, relatou, logo após sair da
prisão, o ex-combatente:
Com a chegada dele, veio a necessidade de abrir outra casa; não havia condições nem era bom morar
todo mundo na mesma casa. Ele já começou a trabalhar em função de abrir um castanhal para nós, a
24 quilômetros de Gameleira – uma atividade diferente, que dava oportunidade de conhecer o
problema do castanhal, saber como utilizar a castanha. O castanhal ficava numa zona mais aberta,
onde se podia ter mais liberdade de movimento (Doria et al., 1978: 32. grifo meu)
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Ao instalar-se na região dos castanhais, a guerrilha envolveu a população que
vivia lá. E a repressão atingiu tanto aos combatentes, que foram massacrados, quanto a esta
população. A repressão atingiu diretamente ao menos 500 famílias de trabalhadores rurais,
o que veio a provocar, até hoje, uma dificuldade de organização política e social aos
atingidos. Por outro lado, a guerrilha também deixou como uma marca a possibilidade de
reação aos grupos subalternizados, inclusive agir com a possibilidade de pegar em armas
para se defender. Nesse sentido, não apenas uma memória da violência da repressão atinge
a/os trabalhadora/es, como também uma memória de resistência, com o fortalecimento da
autoestima da/os trabalhadora/es e uma coragem de ousar e resistir — tal como o relato de
Maria de ter "renascido a ousadia adormecida" ao pegar em armas pela primeira vez
durante a ocupação de uma fazenda (Espírito Santo da Silva, Anexo 3), ou o MST dedicar
a Helenira Rezende o nome de um acampamento.
A dinâmica da transformação da região em relação à repressão da guerrilha, no
que toca a emergência da violência, é um tema amplo que atinge tanto as instituições — a
impunidade e a falta de justiça é apontada por Rodrigo Peixoto como uma das sustentações
da violência que ainda atinge a região (Peixoto, 2011, 2013) — quanto as formas de se
pensar a resistência. Ou ainda, o possível efeito do direcionamento de praticas de violência
especificamente voltadas contra lideranças políticas, pelo fato de nos conflitos por terra os
latifundiários estabelecerem como alvos as lideranças políticas, como no caso dos
assassinatos de lideres sindicais que são não apenas "crimes seletivos", tal como sugere
Rezende Figueira (1986), mas crimes essencialmente políticos de uma ação repressiva tal
como "Guerra Revolucionária" posta em prática pelo Exército. Nesse tópico, proponho
abordar a relação da Guerrilha do Araguaia com o movimento sindical, no que se refere à
repressão dos trabalhadora/es nas suas tentativas de organização política.
Entre 1966 e 1972, durante a fase dos “preparativos à guerrilha”, os militantes que
chegavam ao Bico do Papagaio buscaram integrar-se e ganhar a simpatia dos moradores.
Criaram escolas, equipes de saúde, organizaram festas e torneios de futebol, em uma
região desassistida pelo Estado, “entregue à exploração dos grandes castanheiros, a
grileiros de terras e à violência dos pistoleiros de aluguel que trabalhavam para os
latifundiários” (CNV, 2014). Mas esse trabalho de mobilização ainda estava no início, e de
uma população de aproximadamente 20 mil pessoas na região, somente 12 camponeses
haviam aderido à guerrilha quando o Exército chegou para combatê-la, em abril de 1972.
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Até outubro de 1973, a CNV calcula que cerca de 30 camponeses tornaram-se
guerrilheiros, uma "segunda fase" em que camponeses colaboram tanto com a guerrilha,
quanto com a repressão.
Ao longo de 1972, os militares desencadearam a "Operação Presença", oferecendo
uma série de ações sociais para ganhar a simpatia da população local — o que iria se
estender após o aniquilamento da guerrilha pelas Ações Cívico-Sociais, chamadas de
Aciso, para o fortalecimento da administração pública, de forma que pudessem servir a
população regional e ao mesmo tempo auxiliar as forças de repressão a montar uma rede
de informação - um caráter duplo da presença do Estado que viria a marcar a relação
ambivalente com a população regional, até hoje desconfiada dos agentes públicos. (CNV:
119). Aqueles camponeses que apoiavam os comunistas eram identificados como
“bandidos” e “terroristas”. Alguns moradores, como o pai de Zé Rondon94, cunhado de
Maria, ajudavam os guerrilheiros com alimentação e abrigo provisório, transporte de
barco, pequenas ajudas clandestinas, e alguns outros, em oposição, se alinharam ao
Exército. Em outubro de 1973, com a terceira e última campanha da repressão, a Operação
Marajoara, os militares prendem o maior número possível de chefes de família. Um
documento apresentado pela CNV, produzido em Marabá e chamado de “Relatório
Especial de Informações n. 6”, indica que 161 moradores foram presos como suspeitos de
apoiar os guerrilheiros, e relaciona o nome de mais 42 pessoas a serem detidas, portanto
em um total 203 supostos apoiadores dos guerrilheiros. Mas, de acordo com levantamento
mais abrangente realizado pela CNV com novas entrevistas em campo, considera-se que
mais de 500 pessoas foram arrancadas de suas casas, tiveram roças queimadas, criações
destruídas, e foram torturadas95. Até o final de 1974, muitos foram obrigados, sob tortura e
coerção, a colaborar como guias. Nesse ambiente de guerra, Raimundo Ferreira Lima, o
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Sampaio, José. Entrevista não confidencial como autor (Entrevista 39). Sampaio relata que sua família
recebeu visitas de Dina, Oswaldão e Joca. "Eles traziam carga para eles do Buriti, vinham mantimentos de
Imperatriz, descia por São Sebastião do Tocantins. E tinha os tropeiros que carregavam nos burros. Era o
meu pai e outras pessoas, como o Emídio Tropeiro. Meu pai ajudava, apoiava eles. Até que teve um ponto
que não pode mais. Meu pai saiu de lá, teve que deixar a terra. Eu já tinha nascido. Eu conheci os tropeiros.
Meu pai não foi embora para muito longe não, como mais perto do que aqui a Nova Ipixuna. Naquele tempo
tudo era muito isolado, e por isso que o Exército não ia atrás não, agora os que ficavam nas vilas..."
95

A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça julgou 187 casos de pedidos de anistia de camponeses
vítimas da repressão entre 1967 e 1974, durante a guerrilha, até agosto de 2015, e ainda faltam, segundo o
presidente da Comissão, outros 400 pedidos a serem julgados. Conforme "Camponeses do Araguaia recebem
anistia política" http://www.ebc.com.br/print/cidadania/2015/08/camponeses-do-araguaia-recebem-anistiapolitica acesso em 5 de outubro de 2015
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"Gringo", que mais tarde se tornaria o principal líder da oposição ao sindicato de
Conceição do Araguaia, e assassinado em 1980, foi preso duas vezes e torturado pelo
Exército durante esse período de repressão à guerrilha, como suspeito de colaboração.
Os primeiros membros do PCdoB começam a chegar na região entre 1966 e 1967,
sendo um dos pioneiros Oswaldo Orlando da Costa, já sob o codinome de Oswaldão
(CNV: 683). O esforço de integração dos guerrilheiros com a população local tinha como
elemento central o trabalho com a terra e as atividades relacionadas. Seis anos após a
chegada do grupo inicial de combatentes, em 12 de abril de 1972, tem início os primeiros
enfrentamentos com o Exército. Havia 69 guerrilheiros em uma área de 6.500 km2,
envolvendo os municípios e vilas de Marabá, São Geraldo do Araguaia, São Sebastião,
Araguatins, Tocantinópolis, Xambioá e Brejo Grande do Araguaia. Os guerrilheiros
estavam divididos em três destacamentos, um ao longo da Transamazônica, outro a
nordeste da Serra das Andorinhas, no vale do rio Gameleira, e o último a sudoeste da Serra
das Andorinhas. Quando forma descobertos, ainda estavam em fase embrionária de
instalação.
Os militares tratavam a ofensiva como uma guerra contra um "inimigo interno" —
expressão que permaneceu em uso na "guerra que veio depois" contra os "subversivos".
Nesse sentido, o que estava em jogo não era a conquista de território, mas da população.
Na segunda operação, Papagaio, já foi utilizado 5 mil homens, e em seguida após retirada
estratégica, a área permaneceu sob vigilância de agentes infiltrados. Passou a ocorrer um
uso de todos os aparelhos do Estado pelos militares, e aviões do INCRA passaram a
transportar militares disfarçados de servidores públicos. Na última operação, Marajoara, os
recrutados na Operação Sucuri serviram de guias na mata em uma operação de caça que
buscava a "eliminação total" da guerrilha, como a doutrina da "Guerra Revolucionária". O
saldo foram 56 guerrilheiros mortos, cujos corpos até hoje estão desaparecido, e mais de
200, podendo chegar até 500, camponeses torturados. "O aparato militar de repressão,
montado pelo Estado, foi responsável por torturas, assassinatos e ocultação de cadáveres"
(CNV 2014).
Os últimos guerrilheiros foram caçados no final de 1974, e em janeiro de 1975
teriam sido completamente aniquilados. Como escreve Rodrigo Peixoto, "em virtude da
guerrilha, o governo, movido pela doutrina da segurança nacional, pintou a região com a
cor vermelha do comunismo" (Peixoto, 2014: 48). Nesse contexto, alguns mediadores
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ligados ao movimento sindical, preocupados com a devastação ecológica da região,
especificamente a destruição dos castanhais, e que construíram

a ideia do

"agroextrativismo", eram ligados ao Partido Comunista Revolucionário, como vou detalhar
adiante. Se eram considerados "ambientalistas", então na região, como descreve
Wambergue em entrevista, eram conhecidos como "melancia", uma tonalidade dicotômica
do "verde", ou seja: "verde por fora e vermelho por dentro" (Entrevista 40).
O Exército considera terminado o combate à guerrilha em janeiro de 1975, mas no
final de 1976 ocorre o conflito entre posseiros e um fazendeiro conhecido como "Careca"
em São Geraldo do Araguaia, quando são presos e torturados o padre Maboni e o
seminarista Hilário Lopes. "Careca" tentava grilar uma área da antiga Fundação Brasil
Central, objeto de intensa disputa de terra, e também de sobreposição de domínio da União
e do estado do Pará, área que havia sido nacionalizada pela União, doada à Fundação
Brasil Central, e depois re-estadualizada pelo Pará, com transferências de títulos para
diferentes pessoas nesses momentos distintos. Maboni havia sido enviado à São Geraldo
do Araguaia pelo bispo de Conceição do Araguaia para interferir a favor dos trabalhadores
rurais em um conflito na região de Perdidos, onde 50 policiais queimaram casas de
posseiros, prenderam e torturaram cerca de 100 pessoas (CNS, 2014). Os três leigos que
viviam em São Geraldo, conforme descreve padre Ricardo Rezende Figueira, era tidos
como suspeitos pelo Exército: "O Exército, não totalmente refeito do medo da guerrilha,
via os três com suspeita e diante da tensão crescente em Perdidos, no Baixo Araguaia, os
proibiu terminantemente de sair de São Geraldo." (Rezende Figueira, 1986: 53). O
Exército agiu, junto da polícia militar, e 30 posseiros foram levados para Belém e
enquadrados na Lei de Segurança Nacional (CNV: 123-124). Hilário Lopes foi levado à
base do Exército em Xambioá, a mesma que era utilizada na repressão à guerrilha. Uma
carta de Lopes detalhou a tortura sofrida e a humilhação aos posseiros, publicada no livro
de padre Ricardo Rezende Figueira (Rezende Figueira, 1986: 38-45). Em um trecho,
escreve Lopes: "Em São Geraldo o ambiente era de pavor, pois até aquele presente
momento o povo nunca tinha visto tanta gente presa e muito menos um padre. Nem mesmo
durante a guerrilha" (Rezende figueira, 1986: 45) Em duas entrevistas realizadas para esta
tese, Lopes estabelece uma relação direta entre a repressão à guerrilha e a violência que
sucedeu hoje (ele se encontra na lista de "Ameaçados de Morte" do Caderno de Conflitos
no Campo da CPT, 2014). No entanto, faz uma notável distinção entre a violência do
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Exército da do pistoleiro que veio substituir a repressão institucional na transição para a
democracia: "Com o Exército, ou com a polícia, pode chegar na tua casa e te prender, te
espancar, torturar, mas tu ainda tem esperança de que vai sobreviver, sair daquela. Mas por
pistoleiro tu não tem muita chance não de escapar, é só por muita sorte."96
Marabá tornou-se Área de Segurança Nacional de 1970 até 198597, enquanto nas
outras cidades do país a Exceção havia terminado, oficialmente, em 1982. É no combate a
guerrilha e na "guerra que veio depois" que emerge a notável figura de Curió, militar que
teria tido participação de destaque na atuação contra a guerrilha, e tornou-se personagem
fundamental nos conflitos por terra, coordenando o GETAT. Nos anos 1980, a abertura de
Serra Pelada, para onde dirigiram-se milhares de camponeses e entre eles muitos
castanheiros, colocou a população sobre controle absoluto do representante militar na área,
o tenente-coronel Sebastiao de Moura, vulgo major Curió. Como chefe do GETAT, ligado
diretamente ao Serviço Nacional de Informação, ele tinha mais poderes e recursos do que o
Incra. O GETAT foi criado para executar uma verdadeira intervenção militar em questões
de terras (CNV: 121). Rezende Figueira relata a presença de Curió na região desde 1972, e
desde 1978 com poderes para "estender as suas atividades" — entre essas atividades, a de
proibir colonos de receberem visitas de representantes da Igreja (Rezende Figueira, 1986:
87). E a atividade repressora de Curió no garimpo de Serra Pelada também visava, como
mostra o trabalho documental de Cowell 98 , a conter os conflitos entre garimpeiros e a
Companhia Vale do Rio Doce, que disputavam a mesma área, assim como, no GETAT, a
garantir que os conflitos por terra viessem a afetar a instalação do empreendimento
(Bunker, 2003).
Nessa experiência com Curió, José Cláudio trabalhou em Serra Pelada
aproximadamente entre 1980 e 1985 (Entrevista 33) — quando conhece então Maria e
muda-se para a área onde hoje é o PAE, em 1986, que seu pai havia adquirido em 1975. A
atividade no garimpo serviu não apenas como válvula de escape para camponeses sem
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Marabá é transformada em área de segurança nacional pelo Decreto-Lei nº 1.131, de 30 de outubro de
1970 até ser desfeita pelo Decreto-Lei nº 2.183, de 19/12/1984. Todos os prefeitos de Marabá, nesse período,
foram nomeados por militares. O primeiro prefeito eleito, Hamilton Bezerra, do PMDB, apoiou trabalhadores
rurais e intermediou as relações com o GETAT, órgão de Exceção que existiu até 1987 (Pereira, 2013). O
GETAT foi extinto pelo Decreto-Lei no 2.328 de 5 de maio de 1987, conforme nota Berno de Almeida, "sem
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terra para trabalhar, muitos deles castanheiros expropriados dos castanhais, como também
funcionava como única esperança para juntarem recursos para, em alguns casos, investirem
em terras. Ao mesmo tempo, dentro do contexto local, a prática do garimpo coincidia com
a atividade de coletores de castanha. Como no garimpo de diamantes no rio Tocantins, na
década de 1950, a atividade era praticada durante o período da estiagem, ao passo que a
coleta da castanha-do-Brasil, como já mencionado, ocorre durante as chuvas. Dessa forma,
José Cláudio e seus irmãos mantiveram a atividade de coletores de castanha na região
onde, posteriormente, veio a se tornar área do PAE Praialta Piranheira, ao mesmo tempo
em que revezavam o extrativismo vegetal com a busca por ouro em Serra Pelada e em
garimpos nas adjacências.
O arquivo pessoal da família contém fotografias, todas essas armazenadas em
pequenos positivos para se visualizar na contra-luz, de uma parada militar em Marabá e
uma parada com estudantes que segue a mesma dinâmica das paradas militares, com
estudantes da escola onde José Cláudio estudou inclusive portando pedaços de madeira
imitando armas. E também, no arquivo da família, constam fotografias de José Cláudio e
seus irmãos em atividade em um barranco próximo de Serra Pelada, abaixo:
Figura 23 — José Cláudio (à esquerda, com chapéu) e garimpeiros próximo à Serra Pelada, PA

Fonte: Acervo de familiares de José Cláudio Ribeiro da Silva
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Figura 24 — Estudantes em desfile e parada militar em Marabá, nos anos 1970, durante a
repressão à Guerrilha do Araguaia

Fonte: Acervo de familiares de José Cláudio Ribeiro da Silva

José Cláudio serviu ao Exército em 1976, um ano depois de aniquilada a
guerrilha, e era estudante em Marabá quando foram feitas essas fotos acima da parada e
dos estudantes. Na sua percepção, apenas três dos combatentes eram "guerrilheiros
formados", Oswaldão, a Dina e a Sonia, e que, nesse sentido, estariam preparados para
reagir diante da repressão. Ele não chegou a conhecer nenhum combatente pessoalmente,
ao contrário de José Gomes Sampaio, que nasceu em frente à Serra das Andorinhas, em
1973, e relata o apoio de Oswaldão à sua família, com remédios de malária e alfabetização
(Entrevista 39). José Cláudio apenas viu fotografias quando serviu no Exército. E sobre o
combate a guerrilha, assim ele recorda:
Eu estudava em Marabá, quando nos demos fé, um dia, Marabá amanheceu atacada: de helicóptero,
avião, polícia, exército nas ruas tudo. Porque Marabá só era Marabá Velho, não tinha Nova Marabá,
não tinha nada. E eles fazendo tática de guerrilha, era um tiroteio danado, eles atirando com aquelas
balas de festim. Nesse tempo, quando eles vieram fazer essa ação para tomar Marabá e centralizar o
local, já fazia um tempo que a polícia do Exército, a inteligência do Exército estava investigando… Aí
foi quando estourou mesmo o grosso da guerrilha, em 1973. Primeiro guerrilheiro a ser preso foi o
José Genoíno, que foi preso bem aí pertinho...
(...)
Aqui foi barra pesada. Teve campo de concentração, execução sumária, monte de coisa, de
barbaridade que teve nessa região. Aonde tinha o braço direito, satanás mesmo virado gente, Sebastião
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Curió. Nesse tempo ele era tenente, depois passou a major, coronel, major Curió. Ele era barra pesada.
Ele foi quem arregaçou tudo ai. Vou te contar, gente morreu, gente apanhou demais, tem gente
desaparecida até hoje. Eles matavam e cortavam as cabeças. As cabeças eram levadas para Brasília e o
corpo era sumido aqui nessas matas ai. Enterrados em lugar clandestino. E o Exército nunca vai dizer
isso aonde está.
(...)
Quando tinha uma coisa, o guerrilheiro morto, eles eram apanhados de helicóptero e sumia. E o
mateiro ficava lá pelo mato, ia pro acampamento, e não sabia para onde tinha ido, desaparecido. O
Exército é muito… Eu servi em 1976, eu sei o que eles fazem com os jovens que vão para lá. Falam
mal de Benedito Monteiro. Sabe quem é Benedito Monteiro? É Fidel Castro. Foi uma dupla que saiu
daqui de Marabá. Porque todos são brasileiros, tanto o Fidel Castro é brasileiro, eles dizem que o
Fidel Castro não é cubano. Saiu daqui Benedito Monteiro, Fidel Castro, e o Che Guevara. Eles saíram
daqui e foram fazer a guerrilha em Cuba, que aí ganharam. O Benedito Monteiro era um cara também
exilado. Isso tem a maior fofoca que esses caras eram maçom, que esses caras eram não sei o quê. Isso
é fofoca, e eles (o Exército) fazem uma lavagem cerebral no cara. Faz o cara ficar odiando o cara sem
conhecer, nem a história. Marighella, esse pessoal… (Entrevista 1, grifos meus)

A "lavagem cerebral" mencionada por José Cláudio ocorria tanto dentro dos
quartéis do Exército, como ele relata acima, quanto pelas ações da Aciso, que se
estenderam ao longo do tempo após os combates à guerrilha. Antes de avançar no próximo
ponto, que é sobre a organização do movimento sindical de oposição, e a própria
construção do movimento social, apresento uma breve periodização, a partir do relatório da
Comissão Nacional da Verdade, sobre a atuação do Exército durante a repressão à
Guerrilha do Araguaia, e aponto, também, alguns fatos marcantes posteriores relacionados
a "guerra que veio depois", recolhidos a partir de informações que constam no arquivo da
CPT em Marabá, portanto, de interesse dos movimentos sociais na região.
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Tabela 1 — Cronologia de atividades das Forças Armadas em Marabá
Data

Movimento

Janeiro de 1970

Construção do Batalhão de Infantaria de Selva em Marabá

Outubro de 1970

Classificação de Marabá como Área de Segurança Nacional

1970

Operação Carajás

1971

Operação Mesopotâmia

1972

Descoberta dos guerrilheiros no Araguaia

Abril a junho de
1972

Operação de informações e primeira campanha

setembro de 1972

Operação Papagaio

Maio a outubro de Operação Sucuri
1973
Outubro de 1973 a Operação Marajoara
1974
Outubro de 1976

Guerra de Perdidos

1980

Criação do Grupo Executivo de Terras Araguaia-Tocantins (GETAT),
chefiado por "Curió"

1981

Prisão dos padres franceses Aristide Camio e François Gouriou, enquadrados
na Lei de Segurança Nacional

1985

Marabá deixa de ser área de segurança

1987

Extinção do GETAT

1998

Operação Pescado, do Exército espiona integrantes do MST e da CPT no
Pará, classificados como "força adversa"99

2007

Centro de Inteligência da Marinha (Cenimar) manteve, até 2007, um espião
no Museu da Guerrilha do Araguaia, em São Geraldo do Araguaia 100

2015

Brigada “núcleo de mobilização” em Marabá voltado para operações de
Garantia da Lei e da Ordem e “atividades subsidiárias” 101
Fonte: Relatório da Comissão Nacional da Verdade e dados produzidos pelo autor.
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7.2 O movimento sindical no espaço da guerrilha

No final dos anos 1970, o movimento sindical surge com força popular em duas
áreas distintas no Pará: em Santarém, que envolve a região da Transamazônica e o Oeste
do Pará, e no sul do Pará, em Conceição do Araguaia e Marabá. Entre 1975 e 1985 é
quando emergem essas "novas lutas" do movimento campesino (Leroy, 1991, 2009). A
área de Marabá era foco de tensões por conflitos de terra em três áreas distintas, assim
identificadas por Jean Hébette (1991): a área da PA 150, que atinge a região de Jacundá e
onde hoje é Nova Ipixuna; a área em torno da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, que também
atinge Nova Ipixuna; e a área do Polígono dos Castanhais, em direção ao Sul do Estado.
Os anos de 1979 e 1980 são marcantes no novo sindicalismo no Brasil, é quando
ocorrem as grandes greves no ABC, onde desponta a figura de Luís Inácio Lula da Silva e
nasce o PT. O movimento sindical no campo, nessas regiões de conflito, na "fronteira",
estava portanto diretamente articulados com as redes nacionais de mobilização que
emergiam no país, sobretudo, na região amazônica, nos estados do Pará e no Acre102.
Em Santarém, em 1979, é lançado o grupo Corrente Sindical Lavradores Unidos,
que conquista a diretoria do sindicato em 1980, em chapa liderada por Geraldo Pastana
(Leroy, 1991, 2009), com massiva votação de 2.505 votos contra 272 da situação — o
sindicato havia sido criado em 1972. A Corrente Sindical de Santarém, que se apoiava
sobre as Delegacias e, portanto, era um sindicato de "massas", mantinha ligação com a
Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo através de entidades paulistas de apoio,
compartilhava a sua proposta de organização pela base e a sua luta contra o "peleguismo
sindical", e participam da grande conferência da classe trabalhadora em São Paulo, o
CONCLAT, em 1981 (Leroy, 1991: 108). Avelino Ganzer, líder do movimento em
Santarém, participa da fundação da CUT, em São Paulo, e do PT, sendo figura
fundamental na nacionalização do movimento para incorporar as lutas na Amazônia às do
sul e sudeste do país (Leroy, 1991).
Essa relação próxima do sindicato de Santarém com os metalúrgicos de São
Paulo, com papel na fundação do PT, para Leroy viria a se tornar uma primeira crise, com
102

Conforme Leonilde Medeiros, a realização, em maio de 1979, do III Congresso Nacional dos
Trabalhadores Rurais, convocado pela CONTAG, marcou a visibilidade do sindicalismo rural para o
conjunto da sociedade brasileira (Medeiros, 1989: 119)
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consequências no futuro: confusão da identidade camponesa com urbana. Não se trata,
aqui de estabelecer distinções essencialistas do campesinato, onde a situação própria do
Praialta Piranheira mostra uma relação próxima entre trabalhadores rurais e a vida na
cidade. Mas essa contradição entre o movimento camponês e o partido, e portanto a
política institucional praticada nas cidades, viria a contribuir com a desmobilização do
movimento social em Nova Ipixuna, após a eleição de José Pereira de Almeida ("Zezão"),
em 2001, e a migração de quadros da cooperativa Correntão, do sindicato e da associação
APAEP para trabalhar na prefeitura (Entrevista 37) . Conforme apontou Leroy: “De certo
modo, as lideranças tinham de deixar de ser camponesas, de renunciar à sua condição de
classe" (Leroy, 1991: 179) Com a estratégia de formar delegacias de oposição, em 1983, a
Corrente Sindical Lavradores Unidos, encabeçada por Avelino Ganzer, é eleita novamente,
com 4.317 votos contra 236, e o governo organizou uma intervenção, em 1984, que dura
poucos dias, e cuja marca simbólica é um incêndio criminoso que ocorre na sede do
sindicato, em 1985. O delegado sindical Avelino Ribeiro, uma das lideranças da Corrente,
foi assassinado em 1982.
O sindicato de Conceição estava, desde 1976, sob comando do interventor
Bertoldo Siqueira Lira, ex-sargento da Aeronáutica. Em Conceição do Araguaia,
Raimundo Ferreira Lima, o Gringo, natural de Marabá, passa a liderar a oposição sindical,
organizando uma chapa de oposição. Todo o processo eleitoral, em 1980, foi fraudado por
intervenção direta de Curió (Pereira, 2013). Gringo foi morto um mês antes da eleição, em
29 de maio de 1980, e o interventor, com apoio de Curió, foi mantido no poder até 1985.
Gringo teria dito a sua esposa, Oneide, prima de Hilário Lopes: "Olha, tu te prepara,
porque qualquer hora tu recebe a notícia que morri. Porque na luta que eu estou pelo povo
a qualquer hora me matam por aí. E se eu morrer lutando pelo povo eu morro feliz".
(Leroy, 1991: 184)
No grupo de oposição liderado por Gringo tinha a participação de João Canuto,
que veio a ser o primeiro presidente do STR de Rio Maria. Canuto foi morto no dia 18 de
dezembro de 1985. E sucedido por Expedito Ribeiro de Sousa, assassinado no dia 2 de
fevereiro de 1991 — após a morte de Expedito, foi criado, sob a liderança de padre
Ricardo Rezende Figueira, o Comitê Rio Maria. A morte de Canuto teve repercussão
nacional, e com pressão pública ocorreu, nos dias 22 e 23 de maio de 2003, em Belém, o
julgamento dos mandantes do crime de assassinato: Adilson Carvalho Laranjeira, ex-
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prefeito de Rio Maria, e Vantuir Gonçalves de Paula, ambos condenados a pena privativa
de liberdade de 19 anos e 10 meses de reclusão. Após o assassinato de Expedito, Frei
Henri des Roziers, advogado da CPT, é deslocado à Xinguara para acompanhar os
processos e tentar provocar um "efeito dissuasivo de quebrar a impunidade e, portanto, a
violência" (Entrevista 32)
Essas oposições sindicais se articularam através de delegacias que eram criadas
nas comunidades, em torno das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), por sua vez
lideradas pelos "animadores". Os animadores eram escolhidos pelas comunidades, em um
espaço relativamente livre da intervenção autoritária do estado, conforme Rezende
Figueira: "Pode atemorizar, amedrontar e fazer recuar a muitos, prender e matar alguns; no
entanto a estrutura eclesial escapa-lhe das mãos." (Rezende Figueira, 1986: 100). A própria
ideia de "comunidade", em meio a uma diversidade social em grande parte formada por
migrantes recém chegados aos locais, estava diretamente vinculada a Igreja (Leroy, 1991;
Araújo, 2009), de forma que o termo "comunidade" se refere ao mesmo tempo a um grupo
local, e a uma mobilização e formação política.
A CPT surge como uma reposta a repressão, e marcada pela resistência liderada
por D. Pedro Casaldáliga, da Prelazia de São Felix do Araguaia. A repressão a esta prelazia
primeiro recaiu sobre o padre Francisco Jentel, e posteriormente sobre todas as equipes
locais, com agentes pastorais leigos e religiosos presos e torturados. Reunidos em Itaici,
em 1974, os bispos foram questionados por Casaldáliga sobre o papel da Igreja diante da
violência de onde, conforme Neide Esterci, surgiu a foi de se criar uma “comissão (Poletto,
1997: p.35 apud Esterci, 2009: 241). No início, os agentes do MEB colaboraram com a
CPT, que passou a ter agentes exclusivos somente em 1980 (Pereira, 2013).
Assim, no sul e sudeste do Pará, foram criados primeiro os sindicatos sob
intervenção, e ao mesmo tempo, as delegacias e as oposições: em 1974, em São João do
Araguaia, onde nasceu Maria, e em 1976, em Itupiranga, de onde vem o STR de Nova
Ipixuna. O STR de Itupiranga sofreu intervenções até 1986, enquanto em São João do
Araguaia foi chefiado pelo interventor Arlindo Lopes até 1985. Em Jacundá, também na
área do PAE Praialta Piranheira, o STR foi criado em 1980 e dirigido, até 1985, por
sindicalistas ligadas ao GETAT (Pereira, 2013: 168-169)
Em 1983, Emmanuel Wambergue, coordenador da CPT que cobria a área de
Marabá, baseada em Belém (CPT "Norte II"), convidou o sindicalista Atanagildo Matos,
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conhecido como Gatão, para auxiliar a construção das oposições sindicais. Ele havia
vencido as eleições no sindicato de Oeiras do Pará, em 1976, no Baixo Tocantins, a
primeira vitória de um setor progressista do sindicalismo no Pará 103 , e já era vicepresidente da FETAGRI em 1981, e se destacava como um quadro do movimento social.
Era integrante do Partido Revolucionário Comunista (PRC), organização clandestina
marxista-lenista que tinha interesse em estabelecer uma base no sul do Pará para lutar por
uma "reforma agrária radical". Os militantes da organização, enquanto na clandestinidade,
atuaram no PMDB e PT (onde formaram uma corrente política) como instrumento da
legalidade. Era integrado por seringueiros do Acre, como Chico Mendes, Marina Silva
(que adotou o codinome de Sara), Binho Marques (que viria a ser governador do Acre),
Gomercindo Rodrigues, e em Marabá Raimundo Gomes da Cruz Neto, que junto de Matos
e outros intelectuais locais iria fundar o Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria
Sindical e Popular (CEPASP).
Matos conheceu Chico Mendes em uma reunião da Contag, em 1978, e conforme
recorda:
Eu vim para fazer trabalho político com o Mano (Wambergue), porque eu não entrava na CPT porque
para a Igreja eu era um cara que não era religioso, eu era ateu. Eu já estava recomendado pela Igreja,
tanto eu quanto a minha esposa, que nós éramos comunistas.
(...)
Mano era um cara muito aberto, muito progressista, tanto o Mano quanto um outro padre que tinha
aqui, de nome Roberto, que era um francês, que era muito bom. Ele sabia a importância do povo
organizado. Para avançar no processo da democracia, essas coisas todas. E aqui havia essa
necessidade. Então sem, de longe de ser comunista, mas tendo clareza que você precisa do povo
organizado para resistir, para ir em busca das coisas que mais precisa. Era assim. Ele e a irmã
Dorothy, que ficava em Goianésia, Jacundá, na PA 070. Ela vinha aqui pra casa, passava em casa para
conversar, porque ela entendia isso. Ela era freira mas era engajada, progressista, tendo clareza do que
o sistema capitalista é capaz de fazer. Aí então com o Mano nós trabalhamos muito tempo juntos,
muito, muito. (Entrevista 50)

O primeiro conflito em que Matos se envolveu, junto de Cruz, e que viria a ser
marcante no desenvolvimento da ideia do agroextrativismo, foi entre posseiros, um dono
de castanhal e indígenas Gaviões, na Terra Indígena Mãe Maria, em 1983. Desse conflito
surgiu a proposta do Projeto de Assentamento Castanhal Arara como um projeto
agroextrativista, pensado em sintonia com a ideia das RESEX no Acre.
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Importante lembrar que, no Acre, o líder seringueiro Wilson Batista era presidente do Sindicato dos
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logo de seu surgimento. Wilson Batista foi assassinado em 1980, como já citado.
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Matos, diretor do CNS, também tentou levar adiante, por iniciativa de
Wambergue, o projeto de transformar o Polígono dos Castanhais, uma iniciativa da
oligarquia castanheira, conforme exposto na Parte II, em uma grande Resex, com titulação
coletiva ao invés de títulos individuais para cada assentado.
Em 1988, também na reunião em Curitiba do IEA, Raimundo Gomes da Cruz
havia sido convidado a participar e não chegou a ir. Wambergue relata ter conversado com
Chico Mendes pelo telefone, sem nuca tê-lo conhecido pessoalmente. A reunião foi
acompanhada, pelo Pará, por pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Econômico,
Social e Ambiental do Pará (IDESP), que também defendiam as reservas extrativistas nos
castanhais junto do CNS e do IEA — como aponta Leroy, "desconhecendo que os
posseiros que ocupavam os castanhais não tinham tradição extrativista". (Leroy, 2000: 20)
"Nós defendíamos a titulação coletiva e eles não queriam", relembra Matos (Entrevista 50).
Para Wambergue, autor dos textos para o debate nos jornais com os donos dos castanhais
no início da década, exposto no capítulo 5, a iniciativa poderia ser uma produção de
alternativas de uso da terra, e que veio a ser esmagada (Entrevista 40).
A pressão sobre a terra e os recursos poderia ser sintetizada na expressão da
antropóloga Iara Ferraz, que assessorava os "Gavião" no processo de conflito na Mãe
Maria com posseiros, fazendeiros e um ex-oligarca da castanha: "Mãe Maria: Em Estado
de Guerra, a proteção do Território e da Vida Tribal" (Ferraz, 1985) e "Agora não tem mais
prazo: sinais de guerra entre os Gavião na Mãe Maria" (Ferraz, 1987).

7.3 A proposta de (agro)extrativismo chega ao Pará: o Castanhal Araras

A narrativa hegemônica da história econômica é construída sobre a relação entre
energia e desenvolvimento que celebra o crescimento, pelo aumento do consumo de
energia individual, e tende a desconsiderar dois aspectos fundamentais, de acordo com
Barca (2010): o papel social das relações de poderes, como determinantes para os usos
energéticos, e os custos socioambientais associados ao crescimento. Dessa forma, opera a
lógica produtivista (De Sousa Santos, 2006), pelas quais as alternativas contra-
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hegemônicas são consideradas como improdutivas. Em um campo epistemológico, a
produção de investigações sobre as realidades dos assentamentos feitas para influenciar a
tomada de decisão do poder público, como por exemplo o órgão de assessoria agrária
Embrapa no Brasil, pode reproduzir esses mecanismos de invisibilidade.
A economia política ecofeminista ajuda a mostrar a violência dessa lógica Como
afirma Federici, a expansão neoliberal tende a subordinar diferentes formas de
conhecimento à lógica do mercado, e todas as outras formas de viver no mundo comum
são intermediadas pela lógica do dinheiro (Federici, 2010). O capitalismo patriarcal exclui
o trabalho de subsistência das mulheres, como mostrou Mies (2007). E portanto uma
investigação sobre a viabilidade de projetos agroextrativistas, se elaborada dentro da lógica
hegemônica do capitalismo patriarcal, tende a invisibilizar e não-considerar trabalhos ao
não atribuir valores a eles (Mies) Assim com, mostrou Bloch (1967)a influencia das
relações de poderes são desconsideradas. Esse recorte metodológico serviu para construir
uma ideia de "inviabilidade natural" do agroextrativismo, com propostas de
"racionalização" de plantações que tendem a favorecer a concentração de recursos e a
conservação hegemônica ou de favorecimento a individualização de projetos coletivos
como "mais eficientes". A narrativa masculinizada do capital, mostrou Barca (2010)
constrói uma intepretação da relação economia/energia pela habilidade do Homem,
entendido como a coletividade masculina europeia como simplificadora da humanidade, a
crescer e enriquecer. O Homem é, portanto, o ser individual a ser beneficiado pelo
crescimento, e a quem se destina essa narrativa.
Peres e Baider (1996) sustentam que o extrativismo da coleta de frutos (para
marcar a diferença com o extrativismo da grande mineração) seria a atividade responsável
pelo esgotamento genético da castanha. Assim a conservação hegemônica vê nos usos
sustentáveis da floresta uma medida de risco à “biodiversidade”, em críticas tais como as
formuladas por Dourojeanni e Pádua (Dourojeanni e Pádua 2001), ou Felipe Costa:
Em termos relativos, o extrativismo poderia então ser visto como um empreendimento de menor
impacto negativo. No fim das contas, porém, isso não significa que a atividade extrativa esteja sendo
praticada sobre bases sólidas e sensatas e seja, portanto, algo ecologicamente duradouro. (OEco,

2005)104
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Citando o trabalho de Garret Hardin, esse autor estabelece uma fórmula de que a
ocupação humana "tende a esgotar recursos até a exaustão". Desde os primeiros passos,
quando a proposta do extrativismo sustentável começou a ganhar apoio político, também
as críticas a ela começaram a se dirigir. No percurso da ideia que surgiu no Acre para o
Pará, trabalhos como do pesquisador da Embrapa, Alfredo Homma, especialmente focado
nas coletas de frutas como cupuaçu, castanha e açaí, já citado em diferentes momentos
dessa tese (Homma, 2000; 2014), alertariam “contra a noção ingênua, ou, às vezes,
francamente demagógicas, de que populações tradicionais ou neotradicionais vivem em
harmonia ou exploram os recursos de modo ecologicamente sensato”105.
O primeiro encontro que deu origem ao CNS, em 1985, pensado inicialmente por
um grupo de cerca de 30 seringueiros do Acre, logo se espalhou para contemplar Rondônia
e Amazonas, com 130 participantes dos quais, segundo levantamento de Allegretti, apenas
cinco haviam viajado para fora de seu estado de origem — entre eles, Chico Mendes.
Allegretti, uma das pessoas que encabeçavam a proposta, tentou explicar os limites, de
acordo com a sua compreensão:
Sem considerá-lo uma panacéia para os complexos problemas regionais, o extrativismo deve ser
entendido como uma atividade paradigmática para o desenvolvimento sustentável, ao conceber os
recursos naturais e ambientais como recursos produtivos, de cuja conservação depende a reprodução
da vida econômica e social. (Allegretti, 1992: 146)

E já na primeira lista de projetos de assentamento extrativista, o único projeto que
havia sido pensado para o Pará era o Polígono dos Castanhais, como consta em uma
relação apresentada na reunião do IEA em Curitiba em setembro de 1988, enquanto no
Acre haviam cinco, mesmo número em Rondônia. Essas eram as áreas consideradas como
prioritárias para a criação de reservas extrativistas. Na tabela apresentada por Allegretti, o
Polígono dos Castanhais para o extrativismo sustentável seria uma proposta de área de 200
mil hectares para 200 famílias, e seriam investidos recursos vindos do Ministério da
Reforma e do Desenvolvimento Agrário (Mirad). (Allegretti, 2002: 721).
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Tabela 2 — Seringais selecionados para implantação de Projetos de Assentamento Extrativista na Amazônia
Estado

PAE

PAE

PAE

PAE

Acre

São Luiz
do
Remando

Acauã

Santa
Quitéria

Cachoeira Floresta

Rondônia Ouro Preto Pacáas
Novos

Cautário

Mutum

Amapá

PAE

Pedras
Negras

Maracá

Amazonas Antimari
Pará

Polígono
dos
Castanhais

Fonte: IEA. Seminário "Planejamento e Gestão do Processo de Criação de Reservas Extrativistas na
Amazônia", Curitiba, 1988 (in Allegretti, 2002: 772)

Para efeito desta proposta de uma nova política pública, o castanhal seria
considerado equivalente a um seringal. Isso desconsiderava que a organização social e o
uso dos recursos fossem bastante diferentes, tendo como semelhança apenas o aviamento
como sistema econômico e de exploração da força de trabalho, e um uso sustentável, no
sentido de adequado ao tempo de reprodução dos recursos extraídos. A sazonalidade da
castanha e a não ocupação permanente da floresta, como ocorriam com o sistema social
das colocações no Acre, seriam um dos empecilhos "culturais" ao desenvolvimento da
proposta da RESEX nos castanhais, como apontado acima por Leroy (2000). A ideia da
criação do Polígono dos Castanhais, que seria na realidade implantado no Castanhal
Araras, e não na proposta original feita pela Oligarquia castanheira em 1980, tinha uma
proporção muito diferente da que foi implantada no PAE Praialta Piranheira, onde 22 mil
hectares deveriam servir ao uso de quase 400 famílias — esse um dos motivos de
discussão entre as entidades responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, sobretudo
entre o CNS e o CEPASP, por um lado, e a FETAGRI, de outro, que queria assentar mais
trabalhadores, seguindo a métrica estabelecida pelo INCRA no Pará de destinar 50 hectares
para cada família, de forma homogênea.
Acontece que no Pará, a proposta deveria ser construída a partir do contexto
regional, isto é, marcado por ainda mais violência do que no Acre, e associada a repressão
decorrente da Guerrilha e a intervenções do Estado organizadas pelo GETAT. Essa
estrutura de Exceção se associa com a pressão decorrente da grande mineração e os
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projetos integrados de desenvolvimentos planejados em torno do Grande Carajás, lançado
em 1980, que inaugura de forma concomitante na região junto da Usina Hidrelétrica de
Tucuruí, a mina de ferro de Carajás e a Estrada de Ferro Carajás, e o parque siderúrgico
das indústrias de ferro gusa. Essa pressão do extrativismo predatório se soma a uma intensa
migração de agricultores expulsos da terra no nordeste, com a articulação de uma
complexa malha de infraestrutura de diversas estradas construídas e planejadas (o que já
gera efeito especulativo para a aquisição de terras). O resultado foi um intenso
desmatamento na região, como mostrado no mapa abaixo, elaborado pelo GREENPEACE
em relatório específico sobre os efeitos da produção de gusa como força de desmatamento:
Figura 25 — Desmatamento na Amazônia Oriental 1986-2011

Fonte: GREENPEACE (2012) a partir de dados do INPE

Se a proposta do agroextrativismo surge inicialmente como alternativa para o
Castanhal Araras, é apenas a partir de 1992, com as primeiras reuniões, mas sobretudo com
a organização em conjunto com o movimento social em Nova Ipixuna, depois de 1995, que
ganha fôlego no diálogo dos movimentos sociais. A experiência do agroextrativismo veio a
se tornar parte integrante da noção de agroecologia para o desenvolvimento sustentável,
desenvolvida alguns anos mais tarde, como apontam Leff, Argueta, Boege e Porto
Gonçalves (2002). Caetano De Carli situa o agroextrativismo também como elemento de
fundação da estratégia agroecológica da Via Campesina e do MST, e aplicada no caso do
Assentamento 17 de Abril, coordenado pelo MST, em Eldorado dos Carajás. "A
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agroecologia possui duas matrizes fundadoras principais: a agricultura alternativa científica
e os saberes tradicionais desenvolvidos por um modelo produtivo baseado nos seus
conhecimentos sustentáveis particulares" (De Carli, 2013: 108)
O agroextrativismo praticado no PA Castanhal Araras, inicialmente apoiado pelo
CEPASP desde 1977 (CEPASP, 1997), teve resultados inicialmente melhores do que o
destino do PA Castanhal Ubá - palco da chacina comandada pelo pistoleiro Sebastião da
Teresona, em 1985, onde não se pretendeu a instalação agroextrativista, mas apenas o uso
da terra como um assentamento convencional. Conforme Palheta da Silva (1994):

A comunidade do Araras, junto com o CEPASP, alugou em 1992 um galpão, na cidade de Marabá,
para comercialização da produção do arroz, milho, mandioca, banana, feijão, fava, entre outros, além
do cupuaçu. A população vem se dedicando à produção de derivados do cupuaçu, tais como: doce,
géleia, compota, licor e cupolate (chocolate de cupuaçu), produzido pelo grupo de mulheres do
Araras. Além dos produtos mencionados, destaca-se ainda a Castanha-do-Pará.
(...)
O CEPASP presta serviços ao movimento camponês, que consiste no trabalho em defesa da ecologia,
objetivando, através da ação do pequeno produtor, o desenvolvimento de práticas agrícolas não
agressoras ao meio ambiente. O CEPASP mantém uma equipe no campo, composta de agrônomos e
sociólogos, que desenvolvem trabalho nas áreas rurais e urbanas. (Palheta da Silva, 1994: 4)

Naquele momento pesquisado por Palheta da Silva, portanto, em 1994, um ano
antes de se intensificar os debates em Nova Ipixuna para a criação do "agroextrativista" —
modalidade de assentamento que somente seria criada pelo INCRA em 1996 — o PA
Castanhal Araras era um projeto de assentamento como os outros da região, com títulos
individuais, mas com uma tentativa de se organizar um manejo comum do território. No
mesmo sentido, o PA Castanhal Ubá havia sido ocupado, majoritariamente, por antigos
posseiros, muitos dos quais eram castanheiros e que conheciam o funcionamento da
economia da castanha (Entrevista 40). Esse conhecimento era relativo não apenas ao uso
da floresta, mas também à opressão dos patrões. Não eram portanto "naturais" predadores
da floresta. Mas havia um problema relacionado a distribuição de poder, a pressão
econômica em torno o PGC, e as formas de essencialismo analítico que caracterizam a
economia capitalista patriarcal.
Ao investigar o Araras, a conclusão de Palheta da Silva era de que o trabalho
agroextrativista proposto pelo CEPASP teve como resultado "(1) a valorização da
produção e (2) a fixação dos trabalhadores que assim vão conseguindo se manter com
relativo sucesso na terra" (Palheta da Silva, 1994: 5).
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O resultado desta pesquisa foi oposto ao de Homma et al, realizado também no
Castanhal Araras, que concluíram que "foi possível estabelecer condições de
comportamento dos agricultores que induzem a derribada das castanheiras, a despeito do
potencial de lucro decorrente da extração" (Homma et al., 2014 [1996]: 183). O trabalho
critica a "atual ênfase governamental e dos movimentos ambientalistas em colocarem as
atividades extrativas, desconhecendo a sua dinâmica, como maneira de proteger a
biodiversidade da Amazônia pode resultar em efeito contrários aos esperados" (Homma et
al., 2014 [1996]: 190). Ou seja, a visão já mencionada do extrativismo como uma
imposição externa. Além disso, o fluxo migratório seria "incompatível quanto à
preservação e à conservação dos recursos florestais", e a única solução para a conservação
seria uma "efetiva política agrícola que procure uma utilização parcial dos 47 milhões de
hectares desmatados", que decorre de um "plantio racional", com investimentos em
fertilizantes, infraestrutura e assistência técnica (Homma et al2014 [1996]: 191). Sem essas
alternativas, as famílias assentadas teriam uma "opção natural para promover o
desmatamento" ao associarem-se aos madeireiros.
Essas duas conclusões divergentes separam os projetos de assentamentos do
contexto de pressão extrativa do capital onde estão localizadas — no sentido da extração
predatória dos recursos naturais para exportação — para analisar, individualmente, as
trajetórias em uma perspectiva hegemônica do capitalismo patriarcal. O fortalecimento das
organizações sociais, conforme sugeriu Palheta da Silva, efetivamente conseguiu estancar
a invasão do capital dos projetos, ao menos por um período inicial, com o fortalecimento
de alternativa. No entanto, uma questão fundamental que deve ser discutida é que, ao
contrário do que coloca Homma, não é que a modalidade extrativista seria uma economia
"fadada a desaparecer" por sua "natureza", mas como ela foi "desaparecida" pela própria
aniquilação do comum — e utilizo aqui a expressão "desaparecida" no sentido da diferença
entre a "morte morrida" e a "morte matada", como elaborada pelo poeta João Cabral de
Melo Neto em Morte e Vida Severina:
— E foi morrida essa morte,
irmãos das almas,
essa foi morte morrida
ou foi matada?
— Até que não foi morrida,
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irmão das almas,
esta foi morte matada,
numa emboscada.

O problema nessas análises focadas na produção de um assentamento, dentro da
perspectiva hegemônica da economia e do capitalismo patriarcal, é que descontextualizam
os locais objetos de estudo e os assentados da dinâmica regional das relações de poder e de
pressão econômica. As mulheres assentadas e os trabalhos reprodutivos são simplesmente
inexistentes, assim como as alternativas de outras racionalidades não-cartesianas e
dicotômicas em relação ao ambiente.
Ambos assentamentos, Castanhal Ubá e Castanhal Araras, surgiram sobre áreas
de castanhais e decorrem de conflitos entre posseiros com a oligarquia castanheira. Mais
grave foi o caso do Ubá, já mencionado, a partir de um sangrento massacre liderado pelo
temido pistoleiro Sebastião da Teresona. Acontece que foram criados no mesmo momento
em que era inaugurado o parque siderúrgico em Marabá, com a chegada de industrias para
transformar minério de ferro em ferro-gusa, com base energética de carvão vegetal oriundo
de mata nativa. A pressão do carvão vegetal provocou uma profunda desarticulação em
todas as organizações camponesas — e o Ubá tinha um duplo efeito simbólico para os
movimentos sociais, fato que incentivou a sua ocupação por posseiros com apoio do STR
de São João do Araguaia: não apenas palco da chacina, havia sido anunciado que a área
teria sido vendida pelo oligarca castanheiro conhecido como "Virgulino" à siderúrgica
guseira Cosipar, a maior que veio se instalar em Marabá. Ocupar a área por famílias
camponesas foi uma iniciativa que visava a reforma agrária como alternativa social,
simbólica e também ecológica, uma vez que o castanhal iria transformar-se em carvão.
Atribuir à migração o problema da escassez da terra, levantado por Homma como
um dos motivos da destruição dos castanhais, associado à "políticas públicas como
indutoras" (Homma, 2000), é uma questão antiga, que vem de Malthus: o crescimento da
população vai gerar escassez de terra. É a tese comum para explicar os conflitos e a
destruição do ambiente no sul do Pará: a migração gerou aumento de conflitos e
desmatamento pela pressão populacional. Esse determinismo da população e escassez,
associado a disponibilidade de terra pública, devoluta, produziria necessariamente uma
predação do homo homini lupus, conforme a fórmula da tragédia de Hardin, com um
consumo excessivo da terra e dos recursos. A privatização seria a única solução possível,
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na perspectiva de Hardin, associado a um ecomodernismo que se materializa pela
intensificação de tecnologias. Dessa forma, seria possível construir um modelo econômico
capaz de aumentar a produção de forma a fazer frente a alternativas predatórias do
capitalismo tais como a pecuária, o carvoejamento de mata nativa ou extração de madeira.
É frente a uma forte pressão de diferentes forças do capital que emerge a
possibilidade da alternativa agroextrativista, cuja proposta residia no fortalecimento do
campesinato a partir dos desafios levantados. Mesmo a diversidade de origens dos
camponeses não impediria que pudessem aprender a conviver com a floresta e estabelecer
relações ecológicas com as formas de produção. É, nesse sentido, que reflete Da Cruz
Neto, surgiu a possibilidade agroextrativista como uma alternativa ao extrativismo ou a
agricultura, e uma possibilidade de conciliação:

Na verdade, a partir do final da década de 1980 nos começamos a compreender que para que os
trabalhadores pudessem permanecer não bastaria a luta pela terra em si. Teria que buscar alternativas
que viabilizassem essa fixação, como nos chamamos, ou o tempo para as pessoas ficarem na terra. Foi
a partir daí que nos começamos a discutir a necessidade de se pensar na floresta, de pensar nas
condições que as florestas dão oportunidade, o que que a floresta realmente tem. A partir daí nos
começamos a ter relação também com a companheirada do Acre, com Chico Mendes e outros
companheiros, e logo depois ficou muito mais forte ainda, depois do assassinato do Chico, que a gente
avançasse na perspectiva da preservação da floresta.
Depois, tivemos encontro no Acre da União dos Povos da Floresta. Enfim, isso nos animou bastante.
E aqui nos começamos a pensar. Assim, em vez da reserva extrativista, e como as pessoas já estavam
na área e já tinham delimitado pelo menos, seus territórios. A gente pensou em um assentamento que
pudesse contemplar essa realidade. E ai foi que pensamos essa proposta: assentamento agroextrativista. Ou seja: para que você não pudesse desanimar aqueles que já vinham desenvolvendo a
agricultura, e fortalecer aqueles que pensavam em viver do extrativismo. (Entrevista 24)

Se na criação das reservas extrativistas o objetivo central, no momento em que
surgem, era conciliar a solução para conflitos pela posse da terra, com uma gestão
sustentável dos recursos naturais, como uma fórmula win—win de conciliação da reforma
agrária e meio ambiente, o agroextrativismo foi uma tentativa de incluir, também nessa
conciliação os camponeses que praticam a agricultura com a possibilidade de geração de
renda também com o extrativismo e o manejo dos recursos da floresta. Ao
agroextrativismo, pensado no contexto dos anos 1990, previa conciliar um convívio em
mesmos assentamentos não apenas antigos ocupantes, como os antigos castanheiros, mas
também migrantes do nordeste com uma trajetória de uso da terra, ou "cultura" como
expressão utilizada popularmente na região, pouco adaptada ao ambiente de florestas.
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Há um problema antigo nos estudos agrários na Amazônia sobre a relação do
campesinato com o mercado, que surge a partir da tese de José de Souza Martins da
relação camponesa com a terra, isto é, a terra de trabalho, como uma relação distinta do
capitalista e a terra de negócio, que seria confundida sobre a integração ou não no
mercado. A tese oposta, de Otavio Velho, seguida por Leonarda Mesumeci, sustenta que os
excedentes comercializáveis da agricultura familiar são "sobras" da subsistência
camponesa, e concorrem diretamente para baratear o custo de vida da classe operária,
enquanto Martins afirma que a integração da produção camponesa ocorre através de uma
economia de excedentes, no processo de reprodução do capital. Entre negociar sobras da
subsistência e estar "integrado" (e integração em uma sociedade desigual é um outro
problema, igualmente complexo) no mercado, é uma divergência teórica que pode,
efetivamente, ter operado nos problemas de reconcentração de terra e desempoderamento
dos camponeses tanto no Castanhal Araras, quanto no PAE Praialta Piranheira. Isso se
considerarmos que ao invés de passarem a negociar excedentes da subsistência, para
integrar-se no sistema capitalista, o que teria ocorrido é a ideia da "expropriação" do
instrumento de trabalho, este entendido aqui como o território, e incluindo a floresta e não
apenas a terra, tal como já mencionado a partir da interpretação sobre a teoria desenvolvida
por Martins (1980), por exemplo, com venda de madeira, produção de gusa e criação de
gado de corte, aspectos apontados como presentes no Araras. A mudança da paisagem
nesse caso é grande e irreversível, com impacto na própria possibilidade da produção
extrativista. Esta, no entanto, era uma distinção feita pelos assentados, entre aqueles que
resistiam ao assédio na defesa do projeto, e aqueles que se "integraram" — ou como coloca
Maria: "Culpado é o empresário do carvão, que aliena as pessoas, que engana as pessoas
com as propostas indecentes (...) Mas infelizmente são alienados ao sistema. Ninguém não
os pode culpar. São alienados" (Entrevista 2).
Pertinente também o problema teórico levantado por Martins de que "alguns
estudiosos, ao comparar padrões empresariais e padrões camponeses de produção, reduzem
a lógica destes à lógica daqueles", ou seja, como coloca o autor, "se camponês da fronteira
fosse um capitalista em miniatura". Essa lógica parece ser transplantada para as críticas
conservacionistas à proposta econômica de produção agroextrativista. Ao naturalizar o
camponês como um pequeno capitalista com a lógica da produção de excedentes, Homma
sugere que o extrativismo de castanha apenas poderia funcionar em um sistema de
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plantation de castanheiras, ou áreas muito grandes e de baixa demografia — como
funciona nos aforamentos de castanhais, áreas de 3.600 hectares. Não há dúvidas de que a
relação entre espaço e população importa na tarefa da coleta, sobretudo em relação ao
tempo do capitalismo, o que o autor não considera. No entanto, com relação ao
melhoramento genético proposto, parece mais desafiar o fato de que o conhecimento da
experiência tradicional, que como mostram Scoles e Gribel (2011), citados no primeiro
capítulo, contribuem efetivamente para a saúde do castanhal. Parece escapar destas
fórmulas fatalistas da alternativa agroextrativista também uma máxima escrita por Martins,
em 1980, mas que pode estar ainda atual: "O estrangulamento da pequena agricultura, por
sua vez, está intimamente associado à expansão das pastagens" (Martins, 1980: 47) Não é
possível, portanto, dissociar o "estrangulamento do pequeno" da "expansão do grande".
Ainda sobre o problema das diferenças nos modos de produção, nos modos de ver
e usar a natureza, e nas formas de invisibilização da economia capitalista patriarcal, é
importante trazer a reflexão teórica formulada pelo economista Francisco Costa, e pode ser
relevante para avaliar a trajetória dos assentados frente a trajetória dos fazendeiros no
desmatamento dos castanhais, especificamente no caso da experiência agroextrativista.
Seja como matéria prima/capital físico, ou força produtiva/capital natural, a dicotomia é
construída a partir da perspectiva de dois paradigmas concorrentes: o "paradigma
agropecuário" e o "paradigma extrativista". O primeiro é a perspectiva que trata a natureza
como matéria-prima ou capital físico, e indica a desmontagem do ecossistema, ou seja, o
bioma "originário", para a comercialização de suas partes, como sendo esse o processo
econômico legítimo, e força de criação do insumo "terra", isto é, de suporte depreciável
para a produção agropecuária", Por outro lado, o "paradigma extrativista", cujas bases de
conhecimento

são

"dominantemente

tácitas

e

consuetudinárias,

profundamente

incorporadas na cultura da região" (Costa, 2012: 250)
O capital agropecuário é tido por Costa como um "fração do capital", o que faz
sentido pensar no Pará quando a pressão sobre a floresta também está relacionada ao
carvoejamento que se dirige à siderurgia, e é colocado, ainda, dentro de uma eficiência
marginal. Isto é:
Os estabelecimentos patronais dependem do trabalho assalariado e, portanto, do grau de
desenvolvimento do mercado de trabalho; resultam de processos de apropriação da terra e dos
recursos da natureza definidos pelo poder de compra dos seus titulares e, consequentemente,
dependem do desenvolvimento do mercado de terras. São, enfim, uma fração particular de capital e,
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por isso, dependem do desenvolvimento do mercado financeiro e se comportam orientados
dominantemente por avaliações da eficiência marginal do capital: o valor presente, isto é, corrigido
pelas alternativas de ganhos atuais para a aplicação do mesmo montante monetizado de recursos
envolvidos no empreendimento, das receitas máximas abatidas dos custos mínimos em cada período
de tempo (Costa, 2012: 251)

Dessa maneira, a alternativa agroextrativista, conforme vou situar no contexto de
Nova Ipixuna, emerge efetivamente como uma alternativa pensada a partir da base dos
movimentos sociais, os intelectuais orgânicos e mediadores, levando-se em conta o
contexto político econômico específico e relacionado a produção, tal como na situação
extrativista anteriormente abordada, como uma produção verdadeiramente sustentável, por
des-alienar tanto o trabalho, quanto a natureza, quanto as relações de gênero a partir da
resistência das mulheres agroextrativistas: uma possibilidade de garantia de possibilidades
de viver e reproduzir na terra convivendo com a floresta — compreendida como solo,
mata, rios e animais —, se contrapondo à lógica perversa do capital.
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Capítulo 8
O movimento social em Nova Ipixuna e a alternativa agroextrativista

Ipixuna era uma pequena vila localizada em uma ilha, pertencente ao município
de Itupiranga, que desaparece em meados dos anos 1970 com a construção da usina de
Tucurí e a formação do lago no rio Tocantins. A indenização permitiu a construção de
algumas casas no local para onde a população deslocou-se e, em 1977, é construída a
estrada PA 150. Nesse mesmo ano, começam ações do MEB da Igreja católica e
construção de centros comunitários (FASE, 2003). Vinculada a Itupiranga, surge a
primeira delegacia sindical em 1982, "atrelada à prefeitura, tanto que a infraestrutura,
como: papel, máquina de escrever e fichas de associados eram financiados pelo Sr. João
Brasil, na época prefeito" (Fase, 2003: 25). Em 1982, Paulo Pedro Pereira, animador de
comunidade eclesial e portanto, ligado às CEBs, vence a eleição para delegado sindical em
um momento influência do prefeito de Itupiranga sobre o STR havia enfraquecido.
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Nova Ipixuna, município emancipado
de Itupiranga em 1993, cujas primeiras eleições para prefeito ocorrem em 1997, surge,
primeiro, como uma delegacia sindical ligada a Itupiranga, e posteriormente, com o avanço
do movimento sindical e com a emancipação, é transformado em Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Nova Ipixuna.
Paulo Pereira, delegado sindical, foi também o primeiro presidente do sindicato,
criado em 1994, ano seguinte da emancipação. Migrante vindo do estado de Minas Gerais,
chegou na vila de Nova Ipixuna em 1978, um ano depois de ter surgido, às margens da PA
150, e tornou-se animador da comunidade eclesial e "igrejeiro". Em 1987, foi fundada a
Delegacia sindical da Gleba Jacaré, em 1989, da Maçaranduba, e o primeiro delegado José
Ribamar da Conceição. Em seguida, 1990, é fundada a delegacia na Vila Belém, liderada
por Mariano de Sousa, fortalecendo o movimento sindical. Em 1993, é fundada a
associação Corrente de Ação dos Trabalhadores Unidos da Região de Nova Ipixuna, o
Correntão, e José Pereira de Almeida, filho de Paulo Pedro, é eleito o presidente. O
Correntão passaria a funcionar como uma cooperativa, servindo de apoio a/os
trabalhadora/es da região onde se localiza o PAE Praialta Piranheira.
Antes de ser emancipado o sindicato de Itupiranga para Nova Ipixuna, a estrutura
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do movimento já era constituída de quatro delegacias de base, sendo a da Vila Belém e na
comunidade Massaranduba dentro do perímetro do PAE, e na Gleba Jacaré daquele que
viria a se tornar o primeiro assentamento de Nova Ipixuna. José Ribamar da Conceição,
delegado sindical em Massaranduba, havia chegado na área em 1986 após vender sua
propriedade de oito hectares que estava localizada dentro da reserva Mãe Maria, dos
"Gavião". Migrante do Maranhão, que vivia no Pará desde 1968, José Ribamar da
Conceição relata que teve que deixar a área em razão de ter sido "cercado" por um grande
fazendeiro, que havia adquirido dois mil hectares, tendo sido obrigado a mudar-se.
Como animador da comunidade eclesial, Paulo Pereira era próximo a padre
Paulinho, padre Humberto e a irmã Dorothy Stang, que integravam a ala progressista da
Igreja. José Ribamar da Conceição também era "igrejeiro" (expressão local que ele
utilizou), assim como Valdemir de Jesus Ferreira106, que foi eleito o segundo presidente do
STR e era secretário na gestão de Pereira quando prefeito. Ou seja, em Nova Ipixuna se
nota o papel fundamental da Igreja e das CEBs na articulação do movimento sindical. José
Ribamar Conceição já era sócio do sindicato de Itupiranga quando mudou-se para o
Núcleo Massaranduba. "Quando vim para aqui, vim mais para dentro da mata, era só
florestona", relata em entrevista. Na área ainda havia "terra liberta", e as poucas pessoas
que viviam ali organizaram alguns "loteamentos", e convidaram outros colonos de Nova
Ipixuna para se instalarem. Como animador da comunidade e líder sindical, José Ribamar
relata que as primeiras demandas eram estrada e escola para servirem aos três principais
núcleos, Praialta, Vila Belém e Massaranduba, antes de haver a preocupação da
regularização fundiária. Havia uma população de antigos castanheiros, como José Cláudio,
e novos migrantes e alguns fazendeiros. A área era pouco ocupada até o início da década
de 80, com pontos de castanha e algumas famílias com pequenas roças (COPSERVIÇOS,
2009)
A emergência do movimento sindical, no início dos anos 1990, marcou uma
grande transformação na estrutura agrária de Nova Ipixuna. O Correntão passou a
organizar economicamente os pequenos produtores e auxiliar o beneficiamento da
produção, primeiro, de arroz, e em seguida, castanha, açaí e cupuaçu. Ainda antes de ser
criado o sindicato, enquanto o movimento estava na "fase de delegacias" (Entrevista 35)
havia sido realizado pela FETAGRI e sindicalistas, liderados por Pereira, um levantamento
106

Ferreira foi secretário do STR, segundo presidente do STR, e eleito vereador em 2000, pelo PT. Trabalhou
na gestão de José Pereira de Almeida e elegeu-se, em seguida, novamente ao cargo de vereador
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das grandes áreas do município. O principal objetivo do movimento era transformar as
fazendas em assentamentos. A dependência da estrutura de Itupiranga, e a resistência do
prefeito de Itupiranga, dificultavam as articulações, mas havia uma forte estrutura de base
das delegacias, Correntão, CEBs e Igreja, com a chegada de um padre (padre Humberto).
Dessa maneira, era interesse do movimento social a emancipação de Itupiranga, interesse
que coincidia com da classe dirigente, representada por ainda poucas serrarias e alguns
fazendeiros. Em 1992, uma comitiva de trabalhadores foi a Belém pedir ao então
governador, Jader Barbalho, a emancipação. Os madeireiros e os fazendeiros seguiram em
outra comitiva paralela. A emancipação foi assinada em 1993, e as primeiras eleições
ocorreram em 1997.
Esses primeiros anos de emancipação de Nova Ipixuna, o movimento sindical teve
uma força impressionante e conseguiram a criação de quatro assentamentos.
Impulsionados após o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, foram criados dois
assentamentos em 1997 e dois outros em 1999. Esse é um período de intensa mobilização e
força política popular, que é justamente quando nasce a ideia de criação do PAE Praialta
Piranheira, o maior em área e com o maior número de famílias.
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Tabela 3 — Relação de assentamentos em Nova Ipixuna
DATA
NOME PA
CRIAÇÃO

ÁREA

CAPACIDADE FAMÍLIAS
ASSENTADAS

21/12/1993 PA JACARE

3.006

80

80

30/08/1995 PA
FORTALEZA I
E II

5.998

162

137

21/08/1997 PAE
PRAIALTA
PIRANHEIRA

22.000

440

330

14/07/1997 PA
TOCANTINS

2.070

69

44

28/09/1999 PA CASARÃO

2.989

97

87

30/12/1999 PA LAGO
AZUL

3.596

97

97

20/12/2003 PA JOÃO VAZ

3.100

120

120

762

22

22

12/02/2004 PA GROTÃO
DO
SEVERINO

Fonte: INCRA SR/27

Foi em 1992, quando surgiram as delegacias sindicais, que ocorreram as primeiras
reuniões com moradores da área do PAE. Em razão de pressões, ameaças e violências, a
tentativa de criação foi suspensa e retomam em 1995, com novas reuniões. Esse
movimento sindical em Nova Ipixuna era articulado com o movimento na região,
assessorado pela CPT, CEPASP e Fetagri. Foi com essas entidades que aconteceram as
reuniões para se definir a modalidade de projeto. No total, foram realizadas entre 10 e 15
reuniões, conforme relatos de entrevistas — não foram encontradas atas de todas. No
levantamento que havia sido feito para identificar as grandes áreas que poderiam ser objeto
de construção de assentamentos, foi identificada a Gleba, que teria uma grande cobertura
vegetal e um potencial para se fazer um projeto "diferente".
Em 1996, através da Portaria 268, o INCRA criou a modalidade de Projeto de
Assentamento Agro-Extrativista em substituição a modalidade Extrativista, o que conferira
um caráter mais dinâmico Ao puro extrativismo com a possibilidade de serem exercidas
"atividades economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente sustentáveis".
Destinava-se não apenas a regularização de espaços ocupados, mas também pelas
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populações que "venham a ocupar as mencionadas áreas" - portanto, associando a reforma
agrária com a regularização fundiária. Essa mudança se insere dentro do paradigma
socioambiental predominante nos anos 1990 (Léna e Araújo, 2010), que previa associar
conservação com uso sustentável e encontrar saídas pacíficas e conciliatórias a conflitos, e
foi percebida rapidamente pelos intelectuais que assessoravam os movimentos sociais na
região como uma possibilidade alternativa de implantar um projeto que poderia ter um
potencial de transformar a dinâmica regional. A ideia era emergente e não se considerava o
isolamento do projeto em meio às outras propostas convencionais, mas tentar criar um
modelo não predatório que pudesse ser reproduzido.

8.1 A criação do PAE:
diálogo dos movimentos sociais na construção de alternativas
Assim como a questão identificada por Mauro Almeida (2004), de que os
seringueiros são comumente entendidos como "massa de manobra" de interesses
"externos", o problema das estratégias desenvolvidas pelo movimento social em Nova
Ipixuna e na região levanta questões semelhantes às que Almeida tentou responder ao
apresentar a trajetória de lideranças do movimento seringueiro no Acre 107. Nesse sentido,
em monografia sobre os assentados no PAE Praialta Piranheira, o antropólogo Gil Felix
indica que o projeto teria sido "imposto", como a "imposição de um determinado modelo
de produção, de determinados projetos de produção e ainda de determinadas idealizações
acerca de um tipo de produtor". Ele fala de um "tipo idealizado de produtor", de uma ideia
que teria sido "imposta por agentes externos", junto da "imposição da expressão pequenos
produtores agroextrativistas" (Felix, 2008: 81-82)
A análise da documentação desse período e memórias relatadas em diferentes
entrevistas com os agentes, no entanto, mostra uma dinâmica diferente. Nas diversas
reuniões realizadas para a discussão das alternativas, tanto nos núcleos locais, quanto em
Marabá, havia quatro pontos centrais que eram discutidos, conforme Ferreira, que na época
107

Almeida narra as trajetórias de Chico Ginu, "seringueiro, delegado sindical, organizador de assembleias e
dirigente regional"; Chico Mendes, "seringueiro, sindicalista, militante partidário e ambientalista"; e de
Antônio Macedo, "seringueiro, piloto fluvial, mecânico de máquinas pesadas, sertanista e indigenista,
dirigente político, líder místico e agitador revolucionário", com o objetivo de "dar um exemplo de como atos
e crenças da periferia articulam-se com políticas e agendas mundiais". (Almeida, 2004: 35)
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era secretário do STR e em seguida presidente do sindicato (Entrevista 35): (1) a questão
ambiental; (2) a regularização fundiária; (3) a infraestrutura e; (4) o assentamento de novas
famílias nas áreas de fazendas. Essas reuniões eram organizadas pelo STR de Nova
Ipixuna, com apoio da CPT e do CEPASP; de Marabá, e logo em seguida, conforme
avançaram as discussões sobre os modelos possíveis de alternativas, contou com apoio do
representante do CNS na região, Atanagildo Matos. Para ajudar a dinâmica das reuniões,
foi elaborada, pelo CEPASP, uma cartilha explicando os conceitos do agroextrativismo
relacionado à história da região (Da Cruz, 1997). Como acontece nos acampamentos
organizados pelos movimentos sociais, especialmente depois da chegada do MST no Pará,
em 1991 (Rocha, 2015), há uma preparação da militância através de cursos que são
proferidos pelas próprias lideranças do movimento108. O que funciona, igualmente, dentro
do processo de "aprendizagem da luta". A cartilha elaborada pelo CEPASP tinha por
objetivo explicar a metodologia para implantação do PAE, a seleção das pessoas que
possuem as características e os procedimentos para a consolidação e organização do
assentamento, a partir de um plano de utilização e de desenvolvimento a ser construído.
Ao contrário dos outros projetos de assentamento na região, que hoje somam 504, a
titulação nesse caso não seria individual, mas coletiva, através de concessão de uso a uma
associação representativa da/os assentada/os. Foi realizado, no início de 1997, um
levantamento socio-econômico com 199 famílias que viviam na área e, em junho, foi
fundada a Associação de Pequenos Produtores do Projeto Agroextrativista Praialta
Piranheira (APAEP), com a participação de 77 agricultores agroextrativistas. José Cláudio,
que participava das primeiras reuniões junto de Maria, foi eleito o primeiro presidente. Em
19 de junho, as lideranças da APAEP, do STR, do CNS da CPT e da FETAGRI enviaram
carta ao diretor de assentamento do INCRA em Brasília, na qual informavam que: há cinco
anos os moradores demandavam a criação de um projeto na área; que a região estava
"sendo atingida pela ação devastadora de fazendeiros e madeireiros"; a área pretendida
tinha 22 mil hectares; foram realizadas "inúmeras reuniões" e um seminário para discutir a
viabilidade do projeto; que havia um abaixo assinado com mais de 250 trabalhadores da
área apoiando a criação; que um levantamento feito pelo INCRA local entre 25 e 26 de

108

No trabalho de campo pude acompanhar, em observação participante, curso ministrado por Charles
Trocate, liderança do MST no Pará, com acampados no Acampamento Hugo Chaves, localizado entre
Marabá e Eldorado dos Carajás, no dia 20 de novembro de 2014. O curso versava sobre a história da luta pela
terra no Brasil.
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junho, com 163 famílias, "153 delas assinaram favoravelmente à criação imediata do
projeto e apenas dez (10) assinaram contra"; e por fim informam que havia sido feita uma
denúncia ao IBAMA de desmatamento ilegal na área e que a criação deveria ocorrer
imediatamente, "antes que a área venha a ser destruída". Algumas lideranças109 relatam que
havia resistência do prefeito de Itupiranga, que era madeireiro, e do superintendente do
INCRA de Marabá (SR 27) — resistência essa ao projeto, pelo poder público local, que
permaneceu quando foi eleito o primeiro prefeito de Nova Ipixuna, José Elias Jabour
(PSDB), em 1997, também dono de uma serraria, em eleição vencida contra representante
dos movimentos sociais (Entrevista 37).
Pouco depois, foi realizada outra reunião, com a presença de 114 moradores
(LASAT, 2009: 52-53), e uma representante do INCRA de Brasília, Vitória Regina
Bezerra. José Ribamar da Conceição, em memória, afirma que "O INCRA falou de criar
um projeto de preservação da natureza, das matas, disse que era o projeto que estava mais
fácil de fazer era um assentamento em que os moradores se comprometessem a preservar"
(Entrevista 15). O projeto surge de uma reivindicação local, construída a partir de uma
grande variedade de trajetórias de agricultores e agricultoras, pessoas vindas de diferentes
lugares do Brasil, em uma composição representativa da própria formação de Nova
Ipixuna. Dados recentes elaborados em uma pesquisa da EMATER indica que o PAE hoje
é formado por pessoas vindas de 11 estados diferentes, sendo 37,8% do Maranhão e 23,8%
do Pará (Emater: 2011). Esses levantamentos possuem metodologias distintas, por isos a
imprecisão nestes dados
Figura 26 — Procedência das famílias residentes no PAE

Fonte: LASAT, 2009: 54

109

Entrevistas 35, 37 e 40.
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Além da regularização das propriedades dos agricultores, haviam fazendas que
deveriam ser desapropriadas - e como a área tratava-se de Terra da União, como
mencionado na primeira parte desta tese, as fazendas não possuíam título de propriedade.
A relação de fazendas que estavam dentro do perímetro do PAE, conforme carta do STR
de Nova Ipixuna de 24 de novembro 1999, assinada por Valdemir de Jesus Ferreira, e
dirigida ao INCRA em Marabá, era a seguinte:
Tabela 4 — Relação de Fazendas dentro do perímetro do PAE na data de criação
Fazenda

Proprietario

1 Cleuzemir
Soares

Ronaldo da Silva

2 Tracoá

Luiz Carlos Pereira de Oliveira

3 Galvão

Welington Pereira de Souza

4 Cupu

Joaquim Lopes Amorim

5 Passa Bem

Edson Raimundo Alvarenga

6 São Pedro

Gilvam Pereira de Oliveira

7 Mamona

Mauro Ribeiro do Vale

Fonte: STR Nova Ipixuna

Quando criado, o projeto continha divergências em meio a grande variedade de
pessoas que viviam dentro do perímetro estabelecido. Não havia uma homogeneidade do
grupo local, não tratava-se de um "seringal" com suas colocações, ou uma população que
inteiramente se auto-identifica-se como "tradicional". Ainda que os dados apontem que a
maioria absoluta da/os moradora/es acreditasse no agroextrativismo como uma
possibilidade de desenvolvimento sustentável, haviam grupos que por diferentes razões se
opunham, e em alguns casos eram apoiados por agentes externos — esses sim com
interesse diverso do agroextrativismo, tal como donos de serrarias, fazendeiros, e inclusive
o prefeito na época. Havia, portanto, uma contradição de perspectivas, que poderia se
aproximar das diferentes "cosmologias", tal como elaborada por Paul Little (2001) e citada
na primeira parte desta tese. Conforme lembra Ferreira, esses interesses externos agiam
ativamente, mas não no sentido de "impor" o modelo agroextrativista, mas justamente o
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contrário: "espalhavam mensagens contrárias, falavam das desvantagens, que iria ser
controlado pelo governo, e que essa questão ambiental era uma necessidade dos países que
não tinham mais mata que estavam impondo ao Brasil" (Entrevista 35). Posteriormente,
nos anos seguintes à criação, muitos moradores que participaram das mobilizações iniciais
venderam suas posses (tecnicamente, chamam a venda não da terra mas das
"benfeitorias"), e muitos dos novos moradores ou não sabiam das exigências, ou
simplesmente não tinham interesse no agroextrativismo e adquiriam a área com interesses
diversos, como a pecuária (Felix, 2008). No plano inicial desenhado para o projeto, seria
permitida apenas a criação de gado de leite, com um número máximo de até 20 cabeças por
família (LASAT, 2009). Quando o projeto foi declarado oficialmente, havia ainda a
disponibilidade de o INCRA assentar famílias em 372 lotes, e nos dez anos subsequentes,
cerca de 350 famílias vieram a ser assentadas em lotes que estavam disponíveis desde a
criação do projeto e expropriação das fazendas para a reforma agrária (Afonso et al., 2013)
Além das visões e expectativas conflitantes entre aquela/es que estavam ou que
viriam ser a/os assentada/os, havia ainda o desafio da regularização fundiária e
expropriação de sete fazendas, sendo cinco delas consideradas como "grandes áreas".
Dessas áreas, três delas, a Fazenda Galvão, fazenda Cupu e Fazenda Mamona, o INCRA
havia declarado a falsidade dos títulos, em 1978, e havia arrecadado as áreas como "terras
devolutas" (idem). Uma dessas áreas, situada no perímetro da Fazenda Galvão, é onde
surge o conflito que, de acordo com as investigações realizadas pela polícia civil, teria
dado causa ao conflito que levou ao assassinato de José Cláudio e Maria.
A proposta do projeto de assentamento agroextrativista, tal como nas reservas
extrativistas, pressupõe um compartilhamento de funções e uma responsabilidade
compartilhada entre o Poder Público, representado pelos diferentes aparelhos do Estado, e
os moradores. Funciona, portanto, segundo a "vontade da lei", como uma "parceria". Aos
moradores, que deteriam a concessão real de uso de uma área pública, caberia fiscalização.
Conforme descreve a cartilha discutida com os moradores antes da criação do projeto:

A fiscalização na comunidade poderá ser feita pelo próprio assentado, na figura do fiscal colaborador,
instituído pela ORM [Organização Representativa dos Moradores] e sem vínculo empregatício com o
INCRA e demais instituições.
O fiscal colaborador informará a ORM das irregularidades praticadas no Projeto, que por sua vez se
encarregará de tomar as providências cabíveis dentro do estabelecido pelo Plano de Utilização. Em se
tratando de irregularidade gravíssima a ORM poderá recorrer ao INCRA, IBAMA e outras instituições
de acordo com o ocorrido (Da Cruz, 1997: 29)
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Dessa forma, caberia aos próprios moradores realizarem a fiscalização, e quando as
irregularidades fossem consideradas graves, deveria ser acionado os aparelhos do Estado
para intervir. A responsabilidade para coordenar a fiscalização, e também para aprovar a
entrada de novos assentados, a partir das "características" agroextrativistas, também cabia à
APAEP. Nos anos seguintes, as negociações com os pretensos proprietários das fazendas
acabou sendo realizadas por intermediação da APAEP com o STR, e o INCRA
regularizava as negociações. Essas negociações envolveram tanto a divisão das fazendas,
em alguns casos parte integrando o PAE e outra parte sendo regularizada ao fazendeiro,
quanto ao pagamento das benfeitorias pelo INCRA.
Ao assumir a presidência da APAEP, José Cláudio já era um dos maiores
interessados na proposta agroextrativista, e junto de Maria, assumiu a responsabilidade de
liderar o desenvolvimento do projeto. E com isso, "passaram a ser o foco". Essa trajetória
de José Cláudio no movimento social foi assim descrita por ele:

Eu era fora de movimento social. Eu não fazia parte de movimento social. Eu cuidava da minha
vidinha, eu fazia minha roça, eu criava meu porco, eu vivia no meu cantinho. Em 95, aí começou a
discussão, começaram a discutir. Porque essa discussão já vem há mais tempo, desde os anos 90 que
já tem a discussão pra criação de um projeto aqui. Aí ficava: “criava um projeto tradicional?" —
"Não… Vamos criar uma modalidade diferente." Aí criaram um PAE, né, que é um projeto de
assentamento extrativista. Ai eu comecei a me envolver… Aqui tem um vizinho, o Zé Ribamar, e ele
começou a me convidar pras reuniões. E eu: "Ah, rapaz, eu não vou pra essa reunião não…" Mas aí eu
comecei ir, e aí eu comecei a me interessar, né?, pelo discurso dos outros. O que falavam…Nessa
época vinha o Raimundinho [Raimundo Gomes da Cruz] do Cepasp, era o Gatão [Atanagildo Matos],
que veio aqui, era o [José Batista Afonso] Batista da CPT… E aí eu comecei a me interessar pelo
papo, né, de preservação. Porque eu já era meio ambientalista… Mesmo sem saber, mas eu era, né.
Porque eu vivia, não estava desmatando, eu estava vivendo dos produtos da floresta. E aí… eu sei que
mexe e vira em 1997 criamos o Projeto de Assentamento, e criamos uma associação aqui dentro e me
botaram como presidente dessa associação. Aí, devido o que eu tinha aprendido já nas discussões e
com o meu ideal, aí começou... Aí foi o tempo também que começou a vir as indústrias madeireiras,
que foram se instalando por aí. E aí começou o ataque à floresta. E aí começou o meu embate com
eles. E aí começou a perseguição. E aí começou nego a querer meu pescoço. (Entrevista 1)

Nesse processo ocorre uma subjetificação, como desenvolvo adiante. Os assentados
passam a ser sujeitos, em associação com o Estado, e protagonistas da reforma agrária. Ao
mesmo tempo, no papel de liderança desse processo, José Cláudio e Maria constituem uma
forma de agir que difere de um individualismo, mas uma própria construção de sujeitos.
Incorporando, portanto, a responsabilidade, passam a lutar para desenvolver o projeto
agroextrativista. E os primeiros conflitos surgem não com relação à dinâmica do projeto,
mas com relação à regularização fundiária do perímetro do PAE. É, nesse contexto, que
196

surge a primeira ameaça de morte documentada. Seu nome consta em uma lista de oito
pessoas ameaçadas de morte em Marabá, Rondon do Pará e Nova Ipixuna, publicada no
jornal Opinião, dia 23 de março de 2002. E em carta dirigida ao Ouvidor Agrário Nacional,
ao INCRA em Marabá e ao Superintendente da Polícia Civil do Estado, e publicada no
jornal O Liberal em 23 de agosto110, a situação de conflito havia sido exposta em detalhes
demandando ação do Estado. A descrição dá conta de um "conflito estabelecido entre
famílias" e "um grupo de fazendeiros com posse no interior do projeto" e a razão era a
seguinte: "Dois fazendeiros foram indenizados pelas vistorias feitas nas áreas pretendidas,
outros cinco proprietários tiveram suas pretensões indeferidas pela procuradoria do INCRA
em Brasília. A decisão ajudou a agravar ainda mais os conflitos".
Foi apenas após essa decisão contrária aos fazendeiros, mas sem que resultasse em
uma intervenção direta do Estado no conflito, que os assentados, intermediados pelo STR e
a APAEP, negociaram diretamente com os fazendeiros e propuseram algumas divisões.
"Em quatro áreas, tudo se resolveu negociando. Só em uma que deu problema" 111. Ainda
conforme o documento publicado pelo O Liberal sobre os ameaçados no PAE, "além de
José Cláudio, estão ameaçados de morte a sua esposa Sra. Maria do Espírito Santo da
Silva, e as lideranças Maria de Carvalho Rosas e Eduardo Rodrigues da Silva", e indica
que as ameaças partiriam de dois fazendeiros de Nova Ipixuna e um de Jacundá.
Na área onde não foi possível "resolver negociando", o pretenso dono resistiu às
negociações e vendeu o documento de "título" que havia sido declarado ilegal pelo
INCRA, em 1978. Conforme consta nas razões de apelação do processo no: 000585194.2011.8.14.0028, em trâmite na Comarca de Marabá:
Com efeito, em 29.10.2007, o INCRA, em ação absolutamente ilegal, destinou um lote do PAEX PP à
comerciante VERÁ LÚCIA MORAES SANTIS - integrante de uma próspera e conhecida família de
notários de Marabá - e outro lote à comerciante JULYETE TEIXEIRA SOUZA FIGUEIREDO.
Ressalte-se que este último lote nunca foi ocupado, permanecendo absolutamente abandonado.
Repise-se que as duas áreas em comento situavam-se no perímetro da antiga fazenda Galvão.

Esta área, portanto, um conflito remanescente desde a criação do projeto, é que veio
a ocasionar o conflito que se revelou fatal. Nela, no final de 2009, começou a ser feita a
retirada de madeira nos lotes destinados a Vera Lúcia Moraes Santi e Juylyete Teixeira

110

"Líder sindical caçado por pistoleiros em Nova Ipixuna", O Liberal, 23 de agosto de 2002.

111

Ferreira, Valdemir de Jesus. Entrevista 35
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Souza Figueiredo, o qual foi denunciado pelo casal ao IBAMA. Como estratégia de
resistência, "em uma tentativa quase desesperada de impedir a devastação completa da
cobertura vegetal original do lote", ainda de acordo com a Apelação acima citada, José
Cláudio e Maria auxiliaram três agricultores agroextrativistas a serem assentados: Edvaldo
Ribeiro dos Santos, José Martins e Francisco Tadeu Vaz e Silva, que ocuparam a área em
abril de 2010. Três meses depois, esta área foi vendida, em 2010, pela cartorária Neusa
Santis, ao fazendeiro José Rodrigues Moreira.
A partir da análise da documentação que consta no Processo Criminal no: 000585194.2011.8.14.0028, em trâmite na Comarca de Marabá, foi possível estabelecer a seguinte
cronologia de denúncias do casal na defesa do projeto agroextrativista:
TABELA 5 — Relação de denúncias realizadas pelo casal
Data

Direcionamento Objeto

Assinatura
do
documento

Tipo do
conflito
Fundiário

24/09/2001 Ouvidoria
Agrário
Nacional

Solicitação de intermediação em
conflito envolvendo fazendeiros
que ocupam as áreas

CPT

20/08/2002 Polícia Civil;
Ouvidoria
Agrária
Nacional

Solicitação de diligências para
apuração de ameaças de morte;
solicitação de intervenção, pelo
INCRA, para solucionar conflito
fundiário com fazendeiros

CNS; CPT, Fundiário
SDDG,;
Fetagri STR
Nova
Ipixuna

14/07/2003 IBAMA

Denúncia de extração ilegal de
madeira nos núcleos Tracoá e
Vila Belém. Pede uma
“intervenção urgente”

José
Cláudio

Madeira

Denúncia de extração ilegal de
madeira e palmito,
“madeireiros que nos ameaça de
morte”

José
Cláudio,
Maria e
Secretaria
de Mulher
do CNS

Madeira e
palmito

10/5/2004 IBAMA

12/11/2004 IBAMA

Denúncia de invasão de
Maria
madeireiros clandestinos de
Jacundá e fornos de carvão ilegal

Madeira e
carvão

10/05/2004 Ministra do
Meio
Ambiente,
Marina Silva

Denúncias de extração ilegal de
madeira, carvão e ameaças de
morte

Maria e
José
Cláudio

Madeira e
carvão

03/03/2005 IBAMA

Denúncia da implantação ilegal
de carvoarias

Maria

Carvão
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13/04/2005 IBAMA,
INCRA MMA

Campanha Pró-SOS Agroextrativista

Maria, José Madeira,
Cláudio,
carvão,
CNS e
desmatamento
secretários
da
Prefeitura
de Nova
Ipixuna

25/05/2005 INCRA SR27 - Compra e venda ilegal de terras
Marabá
dentro do PAE

Maria

Fundiário

02/12/2008 IBAMA

CPT

Madeira

06/07/2009 INCRA SR27 - Reconcentração de lotes dentro
Marabá
do PAE

CPT

Fundiária
(reconcentração
de lotes)

17/08/2009 IBAMA,
INCRA, MPF

APAEP,
STR Nova
Ipixuna

Madeira

08/10/2010 CPT, Ouvidoria Ameaças de morte após
Agrária
operações do IBAMA
Nacional

Maria

Ameaças de
morte
relacionadas a
madeira

16/11/2010 INCRA SR27 - Reconcentração de lotes e
Marabá
violências dentro do PAE

CPT

Fundiário

03/12/2010 INCRA SR27 - Reconcentração de lotes
Marabá

José
Cláudio

Fundiário

José
Claudio,
Maria e 9
assentada/os

Madeira ilegal,
carvão ilegal,
caça e pesca
predatória

Extração ilegal de madeira

Extração ilegal de madeira

05/2011 MPF e INCRA, Documento com diversas
IBAMA e
denúncias às "organizações
SEMA
governamentais": "A floresta
pede socorro, mas o homem não
quer ouvir"

Fonte: Arquivo CPT e Processo no: 0005851-94.2011.8.14.0028, Comarca de Marabá

Nessa trajetória de denúncias, é possível verificar que o problema inicial estava
relacionado à instalação do projeto e regularização da terra, problema fundiário, o qual não
foi dado atenção pelo INCRA — ou seja, este "não cumpriu o seu papel" (Entrevista 10) no
contrato estabelecido com a APAEP. Posteriormente, começam a surgir denúncias de
extração ilegal de madeira e, em seguida, de carvão. A partir de 2009, surgem as denúncias
de "reconcentração fundiária" e venda ilegal de lotes. Ou seja, após que o espaço do
assentamento já estava nas mãos da/os agricultora/es, e com a chegada da infraestrutura
viária com a construção de estradas, passa a haver uma pressão maior sobre os recursos. A
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razão dessa expansão do capitalismo ocorre dentro de uma dinâmica maior da região, que
será abordada na parte final dessa tese.
Uma análise dos indicadores de desmatamento dentro do perímetro do PAE mostra
que o casal, ao intensificar as denúncias entre 2004 e 2005, com cinco denúncias diferentes
relacionadas a extração predatória de madeira e produção ilegal de carvão, e uma denúncia
relacionada a um conflito fundiário, previu que esse era o momento chave para se estancar
um processo que levaria fim ao projeto.
Figura 27 — Desmatamento no PAE

Tabela 6 — Evolução do desmatamento PA Praialta Piranheira
Desmatamento
km2
%*
<= 1997
99,80
59,37
2000
13,87
8,25
2001
0,25
0,15
2002
1,01
0,60
2003
0,00
0,00
2004
21,35
12,70
2005
7,84
4,66
2006
1,07
0,64
2007
5,34
3,18
2008
4,47
2,66
2009
4,22
2,51
2010
4,21
2,50
2011
3,51
2,09
2012
1,15
0,68
Total
168,09 100,00
* Valores relativos ao desmatamento total. Fonte: INPE
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O resultado, como o mapa abaixo, é que a intensidade do desmatamento nesse
período praticamente colapsou o projeto em termos de potencialidade extrativista. Isso
porque, se já havia um significativo passivo ambiental com várias áreas desmatadas,
aqueles remanescentes de floresta nativa terminaram por ser aniquilados.

Figura 28: Imagem de satélite do desmatamento no PAE Praialta Piranheira, 1997 e 2013

Fonte: INPE

Minha hipótese para se compreender esse processo que ocorreu após a construção
da infraestrutura e a entrada de novas frentes de pressão de diferentes forças econômicas
(carvão, madeira, pecuária) associadas ao "consenso de commodities" (Svampa, 2012)
suportado pelo neoextrativismo (Gudynas, 2009), é uma compressão do espaço e do tempo
no interior do PAE (Altvater, 1989). Para se fazer uma autopsia dessa destruição, é preciso
relacionar duas outras metodologias de análise: os arranjos institucionais que fizeram com
que o "Estado" se revelasse "impotente", ainda que "estrategicamente", para agir; e uma
apropriação do tempo e do espaço do sistema socioecológico do PAE (Altvater, 1989;
Hornborg, 2005). No entanto, para o ponto que interessa nessa parte da argumentação desta
tese, cabe verificar é a perspectiva da luta e resistência, através da subjetificação dos
sujeitos subalternizados, na construção de alternativas de vida em relação ao comum.
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8.2 Trajetória extrativista e convívio com a floresta
Se como expressam diferentes lideranças dos movimentos sociais em entrevistas
realizadas 112 , logo nas primeiras reuniões, Maria e José Cláudio demonstraram um
destacado interesse nos temas ecológicos em discussão; e como se autoreconhecia José
Cláudio, "eu já era meio ambientalista… Mesmo sem saber, mas eu era, né"113; e Maria,
"sou ambientalista"114, é preciso localizar, nas referências que foram possíveis de serem
resgatas e que deixaram em vida, como cada um situava-se nessa trajetória.
Maria era “filha de São João do Araguaia”115, e cresceu em um castanhal pelo qual
passava o igarapé Ubá 116 , onde um dia sua mãe foi ferida por uma arraia enquanto
carregava um paneiro de castanha. Seu pai e sua mãe participavam juntos da coleta da
castanha (“Minha mãe tirava castanha e o meu pai”), até que mudaram-se para Marabá117.
Essa mudança não deu certo, a família não se adaptou à cidade, voltaram para o campo e
Maria, cerca de 10 anos, permaneceu em Marabá – mas como ela me disse, sem perder a
relação com o campo (“Sou filha de agricultor, nasci e me criei no campo”). Na cidade, ela
trabalhou em casas de famílias, como "empregada doméstica"118, até os 15 anos, o que
constituiu um marcador de gênero e de classe na sua trajetória da vida — que se imbricam
com o marcador de raça no nó, uma vez que Maria tampouco se considerava Branca, ou
como José Cláudio expressou: um caboclo aqui da Amazônia".
Em um trabalho intitulado "Formação autobiográfica", apresentado no curso de
pedagogia no campo, Maria escreve que nunca teve coragem de perguntar a razão da
mudança, já que viviam próximo a Marabá e seus pais venderam o lote que tinha, e Maria
era a "mais atrasada nos estudos" das três irmãs: "lembro-me da alegria dos meus pais me
112

Ferreira, Valdemir de Jesus, entrevista 35. De Almeida, José Pereira, entrevista 37

113

Ribeiro da Silva, José Cláudio. Entrevista 1

114

Espírito Santo, Maria. Entrevista 2

115

Chico Mendes utiliza a mesma expressão em entrevista a Mary Allegretti: "sou filho do município de
Xapuri" (Allegretti, 2002: 196)
116

Igarapé Ubá dá nome ao Castanhal Ubá, palco da chacina coordenada pelo pistoleiro Sebastião da
Teresona, em 1985 (CPT, 1986; Pereira, 2015)

117

Em um trabalho para o curso na UFPA, Maria escreveu: "nunca tive coragem de perguntar para meus pais
o motivo por que viemos para Marabá se nós morávamos bem perto de São João do Araguaia minha terra
natal." (Espírito Santo da Silva, mimeo)
118

Ela não utiliza a expressão "empregada doméstica". Essa atividade veio a ser transformada em lei no
Brasil apenas em 2012, regulamentada apenas em 2015.
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verem lendo as primeiras palavras sempre dizia que o saber é a melhor herança que os pais
podem dar para seus filhos e é a única riqueza que ninguém toma e sempre diziam que
queriam que nós as filhas todas fossem professoras" (Espírito Santo da Silva, mimeo).
Maria relata ter sofrido tortura por uma professora particular paga por seus pais, enquanto
uma outra professora, na escola pública, "era muito sensível e amável". Ela tinha, portanto,
uma especial atenção ao método pedagógico a ser desenvolvido no PAE, sobretudo no
papel da pessoa educadora, como veio a desenvolver na sua pesquisa de TCC. Em uma das
suas conclusões, ela escreve: "Entre nove escolas no PAE-Praialta Piranheira, conta-se
apenas com duas educadoras que procuram incorporar em suas práticas pedagógicas a
realidade dos educando/as", e que "Os demais educadores e escolas do PAE parecem ainda
estar limitadas ao modelo urbanocêntrico" (Espírito Santo da Silva, 2011: 16). Ela se
considerava uma "educadora popular" (Espírito Santo da Silva, 2011: 17)
Na cidade, casou e em seguida “voltou para o campo”: “E depois voltei para o
campo, ai aconteceu muita coisa, casamento, depois o casamento não deu certo, ai
morando no campo, depois muitas coisas surgiram. Voltei para Marabá, novamente. Ai
consegui, com sacrifício, terminar o ensino médio.” Foi então que ela foi trabalhar como
professora em Marabá, e posteriormente como secretaria em uma escola em Morada Nova,
onde conheceu José Cláudio, em 1986.
José Cláudio também relembrava sua infância dentro do contexto da economia da
castanha, com seu pai exercendo algumas das funções descritas como típicas e que eram
transitórias, no sistema da castanha, como a de coletor, de produtor de farinha e a de
comerciante119, tendo trabalhado, durante o primeiro momento em que chegou a Marabá,
também no garimpo de diamantes do rio Tocantins. A inserção no sistema econômico da
castanha começou a mudar com a chegada de migrantes, mas sua família conseguiu manter
certa autonomia econômica na coleta da castanha mesmo durante o intenso período de
destruição dos castanhais, a partir de 1985, em razão da distância logística da posse que
adquiriram em 1975, localizada no perímetro do PAE.
Há um marco na trajetória de José Cláudio que pode ter relação com a sua
formação e no fato de assumir a liderança posteriormente, de forma altiva e com grande
capacidade de negociação e circulação entre diferentes grupos dentro do PAE: ele era filho
119

Catarina Dias descreve as atividades base da população de Marabá no final da década de 1950 como "a
extração da castanha no 'inverno', e o garimpo do diamante e do cristal de rocha no 'verão'" (Dias, 1958:
395), e sobre as diferentes atividades na economia da castanha, ver capítulo 1.
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bastardo de uma relação que sua mãe teve com um filho de um dono de castanhais, um
"casamento proibido" (Entrevista 33). Era também o primogênito, e portanto, dentro desse
contexto, cedo assumiu uma posição de chefia na família, inclusive adotando suas irmãs
mais novas (idem). Ele vinha de uma família de relativo poder dentro da oligarquia
castanheira, oriundo de uma classe nobre local, e ao mesmo tempo da classe popular, onde
cresceu, neto de uma indígena com poderes xamânicos e rezadeira (idem). Na entrevista,
José Cláudio faz um breve relato de seu pai "biológico", "um cara espetacular, um cara
bom" (Entrevista 1) E posteriormente, seu pai, que era também o seu avô (não no sentido
"biológico", entretanto, mas porque esse senhor que o adotou também havia adotado a sua
mãe), também passou a exercer uma função intermediária na economia castanheira, abaixo
da família do pai biológico, mas que era a função de pequeno aviador. Isto é, aviado pelos
grandes e quem aviava os pequenos, ele circulava em diversos ambientes, desde a
negociação com os grandes castanheiros da oligarquia, para quem vendia castanhas,
farinha e tomava crédito, aos castanheiros no campo, de quem comprava castanha e
oferecia crédito.
José Cláudio acompanhou em sua trajetória de vida a mudança social da situação
da "terra livre" a ser transformada em "mercadoria", o que acontece no mesmo período em
que seu pai deixou de ser produtor de farinha para fornecer aos aviadores, castanheiro e
comprador de castanha na safra, para se tornar um pequeno comerciante, espécie de
aviador intermediário que funcionava entre um comerciante maior, em Marabá, e os
agricultores. Mesmo depois de comprar a área, manteve atividade, por exemplo,
comprando castanhas de José Ribamar da Conceição, como citado acima. José Cláudio
assim descreve seu pai:

E meu pai virou, que agora a gente pode chamar na língua, de atravessador. Porque meu pai comprava
a produção dos outros agricultores. Comprava milho, feijão, arroz, essas coisas. Porque ele tinha um
patrão em Marabá, era um comprador, comprava tudo: arroz, feijão, farinha, todas essas coisas. E meu
pai trabalhava com ele e comprava as coisas e revendia para ele. Então, era uma espécie de
atravessador. Nesse tempo, a gente chamava de outro nome: marreteiro. E ai a gente tinha, com o
negocio melhorou pra gente, né, que o meu pai ralou muito. Mas aí a gente já tava melhor. Naquele
tempo, num era carro, era burro. A gente tinha uns 15 a 20 burros em casa. E ai chamava-se tangida de
burro: seis burros um homem tropiava, carregando as coisas, levando e trazendo. E ai o meu pai
trabalhava dessa maneira. Por volta de 70, por aí assim, a gente começou a perder a essência do
trabalho que a gente fazia com essa imigração que chegou. porque ai começaram a fazer as derribadas,
mas introduzir capim, a pastagem e a criação de gado (Entrevista 1)
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Até a chegada do pasto, José Cláudio recorda-se da prática da agricultura de
subsistência e venda para o comércio local como atividades centrais da economia familiar.
Atividade que José de Souza Martins relaciona ao uso da "terra de trabalho", e a terra como
instrumento de produção (Martins, 1980). Essa relação vem a se transformar com a
mercantilização da terra e o avanço da fronteira do capitalismo sobre as áreas ocupadas por
posseiros, castanheiros — ou seja, gente como José Cláudio. A possibilidade de um uso
cíclico dos espaços da terra, em uma dinâmica mais longa no tempo, foi interrompida
abruptamente. Em termos ecológicos, a chegada do capim foi igualmente importante para
essa transformação ecológica. Como relata José Cláudio em outra passagem, a perspectiva
sobre a regeneração e a resiliência da floresta haviam igualmente, sido transformada com a
competição trazida pelo capim:

eu me lembro: um senhor da Bahia, chamado Deli, ele comprou uma terra atrás da nossa. Então, o
ponto de partida era por dentro da nossa terra. Tinha uma estrada por dentro da nossa terra que saia,
pegava um canto da terra, pegava o pique e ia para essa terra dele. Então, quando ele trouxe a
mudança, iche, começava a tirar do caminhão, e eu vendo aqueles sacos enormes, cheio de coisas
assim, né. Falei: arroz? Mas… eu sabia que a Bahia não produzia lá tanto arroz assim pro cara trazer...
Ai eu, curioso, fui lá, peguei. Um negocio macio assim… Depois eu descobri: era semente de capim
que o baiano trazia da Bahia. Do capim colonhão. Ai eu me lembro como foi hoje: o Deli falou pro
meu pai:
— “Seu Nelson, o senhor tem horror de juquira aqui, rapaz….”
Foi a primeira vez que eu ouvi o nome de "juquira", que eu não conhecia o nome de "juquira", eu
conhecia como "capoeira", que a linguagem nossa aqui era "capoeira". Você botava uma roça na mata,
plantava arroz, milho, mandioca, depois que você tirava a mandioca, ficava a "capoeira". Aí, a gente
largava ela de mão 'prá lá, ia fazer outra. Quando a gente chegava um determinado tempo, uns 5 anos,
6 anos, aquela que a gente tinha feito primeiro, a gente voltava pra ela de novo e começava uma
sequência de novo até ir lá. Quer dizer que a gente tinha um período aí que a gente ia trabalhar uns 10
anos em cima de um trecho seguido, para depois poder mexer na floresta de novo. O qual que agora,
com incentivo da pastagem, isso não acontece. Porque o cara faz uma roça, quando muito, ele planta
um pedaço de arroz e milho, quando não ele só joga capim mesmo e já vai fazer outra abertura lá na
frente. E ai foi quando a gente perdeu a essência do trabalho que fazia, foi nesse ponto. (Entrevista 1)

Esse processo de plantar capim na área utilizada inicialmente para roça é tido,
segundo Wambergue (Entrevista 40), como o mais danoso para o ecossistema. Isso porque
a "capoeira", como chamavam a área de floresta em regeneração que crescia sobre a roça,
protegia o solo e iria servir, no futuro, para novamente ser derrubada, queimada, e ter as
cinzas utilizadas para fertilização do solo. Encerrar o ciclo de produção significa,
igualmente, interromper a possibilidade de regeneração do solo. E as áreas utilizadas para a
roça, como explica José Cláudio, eram "aqueles lugares que não tinha a castanha". Ele
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desenvolveu uma relação especial com a floresta, conforme a passagem abaixo, relatada
também na entrevista:

Eu adoro a floresta, eu me sinto bem aqui dentro. E nem me preocupo. Passo o dia todo dentro dela.
Não chega nem a dar fome. E quando dá fome você tem muito o que comer. Você tem a castanha.
Você come três bago de castanha, um bago de castanha, dois bago de castanha é equivalente a um
bife. Um bago de castanha é equivalente a um bife, um ovo. A mesma proteína que tem num ovo, num
bife, tem num bago de castanha, num só. Você come uns três, tá alimentado. Você chupa um
cupuaçu, no tempo, é outro que tira a fome. Você acha um “ouxi” você come. Cabo a fome. Se você
não achar nada você vai no brejo, você pega uma mão cheia de caroço de açaí, você rói ele, também
amenizou a fome. (Entrevista 1)

Maria e José Cláudio tiveram na infância o convívio com o extrativismo da
castanha, cresceram em duas famílias tipicamente "castanheiras". Um dos apelidos de José
Cláudio era "Zé Castanha", e entre os diversos grupos políticos e divergências que existiam
no assentamento e no movimento, eles eram visto como "tradicionais". Quando inserem-se
no movimento social, isso ocorre em um momento de grande ascensão do movimento e do
sindicalismo no Pará. Não entraram, portanto, em um momento de desmobilização, ou
"atrasados".
A primeira metade dos anos 1990, quando ocorre o engajamento do casal, marca
o que se convencionou chamar, nas análises dos movimentos camponeses, de "a retomada
da luta pela terra", com o estabelecimento do MST no Pará e a estratégia de promover
grandes acampamentos em fazendas e órgãos públicos (Pereira, 2013; Rocha, 2015) 120. "A
luta posseira, entendida pela tríade homem-arma-lote, estabelecia um conflito de classes,
entre posseiros e latifundiários, mas não conseguia estabelecer conflitos institucionais e,
consequentemente, conquistar a desapropriação da terra" (Rocha, 2015: 39)
Essa nova organização das mobilizações influenciou fortemente as estratégias do
movimento sindical em Nova Ipixuna, mesmo sem a presença do MST na área. A partir
dos anos 1990 os acampamentos eram organizados, realizados em grandes grupos, e com a
distribuição de cartazes na região com convite para que novos trabalhadores se juntassem
na mobilização. Como exemplo, cito do "Edital de Convocação" para o "Acampamento da
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Conforme depoimento de uma liderança do MST: "a partir de 92, quando houve uma articulação aqui na
região de Parauapebas e Marabá, é quando o Movimento se torna um movimento de massa aqui no estado"
(Rocha, 2015: 43). O primeiro ato do MST é a ocupação da fazenda Rio Branco, o "primeiro acampamento
massivo no estado do Pará; com a cara do MST" (idem). As ações do MST de ocupações em massa de
fazendas foram uma profunda mudança política na estratégia de luta da classe trabalhadora rural no Pará,
sobretudo da "luta posseira" para a luta dos "sem terra".
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Tracuá", de 12 de julho de 1999, assinado por Valdemir Ferreira de Jesus, como secretário
do STR, José Cláudio, como presidente da APAEP, e Francisco Cavalcante, como
coordenador do acampamento. Nesse edital, o qual tive acesso nos arquivos da CPT em
Marabá, anunciam a convocação dos trabalhadores rurais para uma assembleia onde seriam
discutidos os seguintes pontos: "1- Informes gerais; 2- Apresentação do Plano de
Desenvolvimento do Projeto Agro-Extrativista; 3 - Avaliação do Acampamento da Tracuá:
período de 30 de março até o dia 19 de julho de 1999; 4 - Discussão e aprovação do
Regimento Interno; 5 - Chamada dos acampados; 5 - Planejamento dos trabalhos do
Acampamento: divisão de tarefas; 7 - O que ocorrer..." O "Regimento Interno do
Acampamento" era composto por 13 artigos e havia sido assinado em 21 de julho pelas
mesmas pessoas.
A emergência do movimento social que conquistou o PAE Praialta Piranheira
desafiou não apenas o domínio das terras, mas os limites econômicos do extrativismo com
uma proposta alternativa de produtividade econômica e uma práxis contra-hegemônica de
conservação. Quando eu perguntei a Maria qual era o seu sonho, ela imediatamente
relacionou a luta política pelo agroextrativismo como mecanismo de conquistar a
autonomia dos trabalhadores, conforme trecho da entrevista, abaixo:
Entrevistador: Qual é o sonho da senhora aqui?
Maria do Espírito Santo: Meu sonho, hoje, eu não posso dizer mais que é um sonho individual. Porque
antes era um sonho coletivo de ver essa floresta, esses 22 mil hectares, essas quase 400 famílias que
hoje moram aqui, todo mundo agregando valor em sua renda com o extrativismo. Esse que era o
sonho.
Entrevistador: Vivendo com a floresta?
Maria do Espírito Santo: Convivendo com a floresta de forma sustentável, ecologicamente sustentável
e viável e justa, né. Porém, esse era um sonho que já virou utopia mesmo. Mas aqui no meu lote
mesmo, nessa parcela de terra que eu chamo de meu, a gente acostumou falar que é meu mas a terra é
da União e eu só tenho obrigação de cuidar dela, procurar viver da maneira melhor possível com ela, e
podemos mostrar para a sociedade que é possível se viver com os recursos da floresta de maneira
sustentável. Não temos dúvidas disso. De forma alguma. (Entrevista 2)

A ideia de conviver com a floresta era ao mesmo tempo uma experiência de vida,
como a que eles tinham, mas também um processo de aprendizado e que, portanto, poderia
se estender para outras pessoas da mesma "classe", desde que "arriscassem experimentar":

eu sei que eu sobrevivo dos recursos da floresta. Eu tenho consciência disso. Porque eu arrisquei, me
arrisquei experimentar. Passar dificuldades aqui de ficar assim quase no zero. Mas acreditar que era
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possível. Mas nem todo mundo quer ficar só com duas camisetas, com duas blusas, lavando uma para
vestir no outro dia. Esperando que a floresta lhe retorne. Nem todo mundo, vai botar só o feijão na
mesa, porque esperando que a floresta lhe dê retorno. (Entrevista 2)

O que predomina nos oito projetos de assentamento em Nova Ipixuna é a criação
de gado, grande parte de leite. Dados produzidos pela ADEPARA, em novembro de 2010,
indicam que das 827 propriedades cadastradas, apenas 103 não trabalham com bovinos.
Isso significa em 88% das propriedades, os bovinos são parte do sistema produtivo
(EMATER, 2011: 60). Na análise de Maria, a pecuarização "transforma os pequenos
agricultores em monocultores, pois o que os mesmos produzem é só o leite. Percebe-se que
o sistema capitalista tem grande influência no cotidiano dos povos do campo." (Espírito
Santo, 2011: 25) Essa sua critica sugere uma "monocultura da vida", em minha
interpretação, que é tida para ela como insuficiente. Em decorrência, restariam duas
alternativas aos pequenos: ou sair em busca de outra área, em lugar de difícil acesso, na
floresta, ou seguir para a periferia nos centros urbanos". (idem)
Por outro lado, a alternativa à monocultura da vida é a diversidade. Nesse sentido,
a conservação da floresta, para Maria, poderia ser feita pelo uso sustentável e justo dos
recursos naturais, e de maneira autônoma, pela classe trabalhadora. Ela levanta esse
problema, no seu Trabalho de Conclusão de Curso, com relação aos outros projetos de
assentamento criados no Pará. Nesse sentido, propõe uma inversão da ideia de isolamento
que se constrói em torno do agroextrativismo:

Considerando que a criação dos projetos de assentamento tem sido uma ideia de grande importância
para o fortalecimento da agricultura familiar na região sul e sudeste do Pará, é bom lembrar que as
questões ambientais não foram levadas em consideração, talvez pelo anseio de ver as famílias
produzindo na terra, não se colocando em discussão a necessidade de preservar os recursos naturais.
Desta forma, foi ocorrendo a criação de vários projetos de assentamento sem a devida preocupação
com a floresta, sem a visão de que manter a floresta é uma forma de garantir a subsistência humana e
também garantir a diversidade biológica do planeta. Em grande parte de alguns projetos de
assentamento não existe nem mesmo uma pequena reserva florestal, e como exceção estão aquelas
áreas que são criados assentamentos onde não existe mais floresta. Assim, são vários os
complicadores nesta questão. (Espírito Santo da Silva, 2011: 24-25)

Na visão de Maria, manter a floresta é uma forma de garantir a subsistência
humana e a diversidade do planeta. Nessas reflexões, Maria aborda temas que são centrais
nas concepções de ecologismo popular e uma crítica às concepções patriarcais da
economia capitalista, isto é, o do "convívio" com o ambiente e a ideia de justiça associada
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às condições materiais de vida, e um contra-argumento da ideia do "atraso" das propostas
de sustentabilidade econômica. O problema é que para se alcançar essa possibilidade de
existência emancipatória, era necessário o enfrentamento, a "luta":

Companheiro, a luta não é muito fácil não. Porque o ecologista, o ambientalista, é visto como a pessoa
do atraso. Isso é o que dificulta a relação. E não tem como um ambientalista ter diálogo com grupo de
agronegócio e fazendeiro. Não tem como. É inviável. De forma alguma. Nunca dá. Não dá certo. A
água não se mistura como óleo. E o ecologista é a água, o óleo é o que fica em cima, que são eles, e
nos é que ficamos aqui na luta, na base mesmo. (Entrevista 2)

E para enfrentar a luta, insurgir-se, rebelar-se, para transformar a situação de
opressão ocupando o papel de sujeito de transformação das condições materiais de
existência, na leitura política de Maria, é preciso ousadia.
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Capítulo 9
Ousadia: sujeitos e luta no ambientalismo popular

Figura 29 — Maria na infância, à esquerda, sua mãe e a irmã Elizabeth

Fonte: Acervo de Laisa Santos Sampaio

No seu Trabalho de Conclusão de Curso, Maria utiliza a expressão "líderes
ambientalistas populares" para se referir a Chico Mendes. Segundo ela, esses
ambientalistas populares
também defendiam a necessidade de preservarmos as florestas, os rios, a biodiversidade, no qual
encampou essa luta em defesa da vida e da dignidade das populações tradicionais, e que já previa a
degradação ambiental atual, que é provocada pelo modelo de "desenvolvimento" que provocou a crise
social, econômica e ambiental que estamos vivendo, crise que comumente é manifestada em vários
debates (Espírito Santo da Silva, 2011: 46. grifos meu)

A "luta" dos ambientalistas populares era portanto entendida como uma luta contrahegemônica e anti-sistêmica e, principalmente: em defesa da vida e da dignidade. A crise,
na leitura eco-feminista de Federici, é uma crise de reprodução em um sentido amplo: "es
una crisis que tiene sus bases en que la gente está siendo desposeída de los bienes más
básicos para su reproducción, ya sea la tierra, servicios, trabajos, o cualquier forma de
ingreso." (Federici, 2014: 425) A despossessão, ou espoliação, ocorre por um processo
massivo de cercamento, baseado na expropriação dos bens de subsistência e de reprodução
da população. É esse o modelo de "desenvolvimento" pela cerca ao comum, e contra ele
lutam os ambientalistas populares.
Em outra passagem de seu TCC, Maria escreve de "lideranças sindicais e
ambientalistas sendo assassinados por conta dos conflitos agrários e ambientais que ainda
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perduram na Amazônia". É por conta dos conflitos agrários e ambientais

que

ambientalistas e lideranças são eliminadas: na luta contra o modelo, portanto, o sistema,
certos indivíduos são eliminados. O modelo político é portanto violento tanto contra o
ambiente, quanto a possibilidade de reprodução da vida, quanto a própria possibilidade de
existência dos que se opõem a ele. O contraditório da política atinge o corpo, o biopoder
(Foucault 2005 [1976-1977]), na forma da decisão sobre a morte, sobre viver e morrer em
uma "necropolítica", isto é, a política onde a soberania se exerce pela violência sobre a
vida: a subjugação da vida pelo poder da morte (Mbembe, 2003: 39). Na carta em que
escreveram para a então Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em 31 de outubro de
2004, Maria e José Cláudio, que assinam juntos, dizem que "estamos sendo ameaçados de
morte porque não concordamos com o que está acontecendo. Queremos uma intervenção
de imediato porque os inimigos da natureza trabalham dia e noite para destruir o projeto".
E em seguida: "Como ambientalistas que somos, estamos nos sentido sufocados ao ver
tantos madeireiros dentro do projeto e tanta fumaça nos fornos de carvão". Por não
concordar com "o que estava acontecendo", isto é, certas decisões tomadas por sujeitos em
posição de poder que fazia "acontecer", ele e ela estavam sendo "ameaçados", isto é, havia
uma decisão política de eliminá-los em razão do posicionamento social. A ameaça tem um
fator de intimidação que estabelece uma relação de poder sobre a existência dos
indivíduos: aqueles ameaçados tem a soberania de sua existência colocada em questão. Há
uma decisão soberana, já tomada anteriormente à ameaça ser feita, de que certo indivíduo
não irá mais existir. Não existir significa a "exclusão" da sociedade (Loyola e Milanez,
2011) pela via da eliminação física do corpo.
Em razão do imenso número de lideranças assassinadas no sul do Pará, como
mostram os levantamentos realizados pelo advogado da CPT em Marabá, José Batista
Afonso, sobre o assassinato de lideranças (31 assassinatos) e de chacinas (212 mortes)
entre 1980 e 2013, que são apresentados em síntese no próximo capítulo, e do número
igualmente elevado de pessoas em situação de risco, isto é, 43 lideranças ameaçadas de
morte na região sul e sudeste do Para, em 2012, ao invés de se compreender as razões
dessas lutas e, sobretudo, a perspectiva daqueles que lutam, ou então o funcionamento
desta mencionada "necropolítica", tem ocorrido uma inversão do problema a partir de uma
ideia: o discurso da martirização.
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Se em razão da influência da Igreja na luta são realizadas romarias e homenagens
aos mortos, essa é uma agência dos vivos em relação aos mortos — ainda que algumas
leituras, ou então algumas situações específicas, seja entendida como a agências daquela/es
líderes morta/os em assumir novos papeis, como sugerem De Souza e Ciccarone pela ideia
da "fabricação de mártires-encantados" (De Souza e Ciccarone, 2014). A agência dos
mortos, em uma região com uma longa história de sangue, um "ambiente violento" (Peluso
e Watts, 2001), funciona de maneiras amplas, e é preciso situar portanto o processo de
martirização dentro de um contexto de uma luta pela memória, que deve incluir também a
produção do terror (Taussig, 1987). O risco, nessa análise das martirizações
descontextualizadas de uma investigação sobre os mortos quando eram vivos e a razão da
eliminação política, é que corre-se o risco de atribuir-se aos mortos a busca pela morte, e
não pela vida.
Ou seja, de acordo com José Heder Benatti121, o discurso da martirização poderia
incentivar pessoas em lutas a correrem riscos, exporem-se e, em alguns casos, buscarem a
redenção na morte. E a dificuldade de investigar esse problema é que raramente foi
possível questionar aqueles que foram mortos o que pensavam sobre a possibilidades de
virem a ser assassinados. Ao final, dentro do contexto de violência e resistência que
caracterizam o sul e o sudeste do Pará nas últimas décadas, faz sentido refletir acerca da
pergunta feita por Foucault em 1979: faz sentido revoltar-se? (Foucault, 1999 [1979]: 131)
Tive a rara oportunidade de questionar a José Cláudio e a Maria sobre os riscos que
ele e ela corriam, e ambos relataram ter medo. Ao mesmo tempo, não deixariam de lutar
pela vida, como compreendiam o ambientalismo popular que lideravam, pois não fazia
sentido de vida não lutar pela vida. Abaixo, apresento as reflexões de cada sobre o medo e
o risco de serem assassinados, a partir da entrevista realizada sete meses antes de serem
mortos.
Maria do Espírito Santo:

Entrevistador: O que é muito arriscado? Não querer vender madeira?
Maria do Espírito Santo: Não, defender. Ficar assim lutando. Denunciando madeireiro, denunciando
todo mundo. Fazendo assim fotografia, fotografando caminhão madeireiro, forno de carvão, todas
essas práticas de ilegalidades que a gente pode pontuar hoje dentro do assentamento. Então, tem
pessoas que diz que não vale a pena. Para mim, vale a pena. Para mim, pro o meu companheiro, vale a
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Entrevista não confidencial
Benatti, José Helder (2014) Belém: 22 de outubro. Advogado e professor
de direito agrário da Universidade Federal do Pará (Entrevista 43)
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pena sim. E para todos os demais que acreditam que é importante. Porque para mim, a pior fraqueza
do ser humano é a omissão. É a omissão. Porque, se eu não denunciar, mesmo eu não conseguindo,
ver aquilo que eu penso, que é denunciar e a efetivação da fiscalização, e eles efetivar a fiscalização
de fato, como é de fato por lei, mesmo eu não conseguindo, porque aí já depende mais. Mas o que é de
minha condição e possibilidade, a gente faz. Mesmo não vendo nada disso acontecer, a gente não fica
de braços cruzados. Tanto é que as pessoas tem um pouco de receio com a gente aqui dentro, e falam
assim: qualquer madeireiro está ai "mas não, a dona Maria e o Zé Cláudio tão ai"... Eles já tem medo
da gente. Ontem mesmo caminhão jogou no Zé Cláudio lá na estrada. Porque eles já conhecem. Não
tem como você não ser conhecido, tudo te caracteriza hoje, até uma moto, usa alguma coisa. Quando
você não está com uma coisa, tem outra coisa. E saber que é um risco, isso aí eu não tenho dúvida.
Dizer que eu não tenho medo, tô sendo hipócrita. Isso é hipocrisia, se eu falar: — "ah não, tenho medo
não". Tenho medo sim. Tenho medo porque eles não medem distância. É um consórcio, não é um, são
vários. Aí é todo mundo, entra todo mundo, porque é do sindicato dos ruralistas. O sindicato tá todo
composto assim: é os latifúndios, é os madeireiros, e é os carvoeiros. Por ser essa a única área de
reserva nativa fragmentada, o olhar hoje de destruição está todo para aqui, todo aqui. Todo madeireiro
vão e vem prá cá. E tem também a certeza de que nós não damos moleza não. Mesmo com recurso
pouco, a gente resiste. Mas uma câmera já dá pra gente fazer, a gente leva lá na CPT, o Batista pega e
divulga. E ai quando tem qualquer coisa importante o pessoal fala — "dona Maria a senhora e o Zé
Cláudio é importante que o pessoal vai conversar com a senhora pra vocês contar, nada melhor."
Então, é por esse lado. Eu digo.. (Entrevista 2)

E José Cláudio:

Entrevistador: E o senhor não tem medo?
José Cláudio Ribeiro da Silva: Tenho. Se eu disser que eu não tenho medo, eu tô mentindo, né. Porque
o todo poderoso sabia que ia morrer, mas ele ia voltar no terceiro dia e ele teve medo. Por que que eu
não vou ter medo? Que a vida é muito boa, né meu amigo. (risada) Tenho medo, mas… (menciona
João Canuto) Eu tenho medo mas, no mesmo instante que eu tenho medo, além de eu ter a minha
obrigação como cidadão, é… o impulso que eu tenho quando eu vejo uma injustiça, me tira o medo.
Me faz com que eu tenha coragem de lutar. Porque, o homem é o que ele é. Então, se você tem
coragem de lutar, lute. Porque mais antes você morrer tentando, do que morrer omisso. (Entrevista 1)

Se tanto José Cláudio quanto Maria tinham medo, e sabiam do risco que corriam,
eles não deixariam de lutar pois não resistir seria equivalente a omissão. Por que seria
omisso não lutar se, como Maria coloca, sabiam do limite de suas forças, e que, apesar das
denúncias, cabia a aparelhos do Estado agir legitimamente — e o casal sabia que diversos
agentes estavam envolvidos com corrupção?122. É com consciência do limite de suas forças
e dos riscos envolvidos que eles agiam, com a "coragem de lutar", nas palavras de José
Cláudio, ou com a "ousadia", conforme refletia Maria, da seguinte forma, já ao final de
suas vidas:
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José Cláudio narrou um caso de um madeireiro, em Nova Ipixuna, que recebia informações de um agente
do IBAMA, de Marabá, quando alguma operação de repressão a crimes ambientais era planejada. De maneira
que ele tinha tempo de esconder as toras. A informação foi confirmada por um funcionário do IBAMA em
Marabá em uma conversa informal e confidencial durante o acompanhamento de uma operação de combate a
crimes ambientais na região.
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Entrevistador: Vocês ficaram sozinhos?
Maria do Espírito Santo: Ficamos só. Parar caminhão madeireiro é ousadia para poucos. O
companheiro para, a mulher faz as fotos. Descobrimos que agora que não tem como pegar mais eles
aqui porque eles já descem, vem com tudo, o caminhão em silêncio, só vem reduzindo. A gente vai lá
no topo da ladeira, que é o jeito mais prático, que ele não tem como ele subir, não tem como voar, aí a
gente pega do jeito que a gente quer. Pelo menos que fique isso ai.
Entrevistador: A denuncia?
Maria do Espírito Santo: É, a denúncia.
Entrevistador: É o que vocês podem fazer?
Maria do Espírito Santo: É, só o que nos fazemos aqui. (...) (Espírito Santo, 2010)

Se a luta deles não era uma luta individual ou individualista, mas uma luta que
surge dentro do contexto de um movimento, e em defesa do comum, da vida e da
dignidade, há portanto uma relação entre os indivíduos, como sujeitos, e o coletivo. É
nesse espaço que deve situar a compreensão da ousadia que caracteriza o ambientalismo
popular de José Cláudio e Maria. É para compreender esse processo que busco duas
referências teóricas: o processo de subjetificação em Foucault, e o sujeito em Paulo Freire.
Em ambos os casos, a meu entender, os indivíduos, em se relacionando com o mundo,
tentam transforma-lo, portanto, como sujeitos ativos no processo de permanente recriação
do mundo.
Durante a entrevista realizada, foi possível perguntar a Maria o que ela entendia por
"ousadia"

Entrevistador: Qual que é a ousadia? É vocês conseguirem ter a terra e viver na floresta?
[pausa, entrevistada chora]
Maria do Espírito Santo: Eu acho que a ousadia [suspiro e choro] ela é uma coisa que alimenta. Pra
mim, é o que alimenta a luta. [faz uma pausa, seguida por um suspiro fundo] (Entrevista 2)

Maria e José Cláudio se situavam socialmente como lideranças ambientalistas
populares. Esta referência, tal qual o "ecologismo dos pobres" descrito por Joan Martinez
Alier (2002), é precisa em diferenciar o ambientalismo "popular", de outras formas de
ambientalismo, uma reflexão que eles faziam sobre si mesmos. A estas outras formas de
ambientalismo, em uma passagem para definir "biodiversidade", Maria referiu-se a
"biólogos, ambientalista e ecologistas do mundo todo". Ela não chega a definir outras
correntes que Martinez-Alier considera o "evangelho da eco-eficiência" ou o "culto da vida
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selvagem" (Martinez-Alier, 2002), mas parece situar nessa direção. No entanto, José
Cláudio, em uma curta reflexão que consegui gravar feita enquanto caminhávamos na
floresta, dizia se considerar o "protetor da natureza", em oposição aos ambientalistas
burgueses: "lá fora, a burguesia, os caras que tem poder aquisitivo ficam morando em seu
chalé a custa de madeira ilegal daqui, que sai daqui do Pará que sai da Amazônia, que sai
da nossa região. Ai quando acabar ainda ficam fazendo comercial dizendo que são
protetores da natureza." Isto porque ele se recusava a vender as árvores de seu lote,
enquanto alguns madeireiros conseguiam selo verde e praticavam exploração predatória.
Portanto o direcionamento critico de José Cláudio parecia mirar não aos ambientalistas em
geral, já que em muitos casos eles tentavam construir alianças, mas especificamente aos
capitalistas da "economia verde". E ser ambientalista popular significava a recusa na
mercantilização da natureza, o que também significa, como já citado, o princípio
fundamental do comum: aquele de que o valor da natureza não pode ser transformado em
mercadoria: "O protetor da natureza sou eu que vivo aqui no meio delas [árvores] e não
pretendo vende-las." (Entrevista 1)
Se José Cláudio, como exposto no capítulo anterior, não era "envolvido com
movimento social" (a expressão é dele) até assumir a presidência da APAEP, a trajetória de
Maria teve outro momento de transformação, mas decorre também do fato de assumir a
presidência da APAEP na sequencia de seu companheiro. Como o casal sempre andava
junto, participavam das mesmas reuniões e tinham uma relação de "companheiro e
companheira", inclusive agindo juntos nas fiscalizações como o exemplo acima das
fotografias de caminhões carregando toras de madeira, a presidência de José Cláudio era
compartilhada por Maria dentro dessa situação de vida conjugal. No entanto, marcada pelo
diferencial de gênero: era o homem quem praticava a luta política como liderança, e Maria
tinha consciência deste seu posicionamento social.
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Figura 30 — A estratégia das denúncias: Maria tira a foto enquanto José Cláudio intercepta um caminhão

Fonte: Foto de Maria do Espírito Santo, acervo de Laisa Santos Sampaio

Sua trajetória, como descrevi anteriormente, é marcada pela situação de opressão
imbrincada pelo nó gênero/raça/classe social. É portanto dentro desse nó que deve ser
encontrada a ousadia para emancipar-se da opressão. Primeiro, Maria descobriu a ousadia
na luta, na experiência de integrar o movimento social e de rebelar-se, a experiência única
que somente emerge da revolta: aquela que revela o poder contra o qual insurge-se
(Foucault, 1979). Depois, intelectualmente, fortaleceu-se como sujeito político a partir da
auto-reflexão propiciada pela "pedagogia da libertação", a educação libertadora. No texto
autobiográfico "Debaixo da Lona Preta", Maria escreve sobre si mesma na terceira pessoa,
e descreve com bastante precisão, a opressão de gênero na luta:

Esta tarefa de luta era só os homens, as mulheres ficavam a margem dessa luta pois se dizia que
mulher tinha que cuidar da casa e dos filhos, entendia-se que só os homens pudessem lutar para suas
conquistas, compreende-se que essa concepções é dos tempos remotos, os homens eram considerados
como símbolo de coragem e resistência, e ainda é até os dias atuais. (Anexo 3)

Maria, após o diagnóstico da exclusão das mulheres nos processos de resistência e
transformação social, reflete que o paradigma da opressão de gênero está sendo quebrado
coletivamente: "de algumas décadas para cá, as mulheres vem quebrando o paradigma", e
cita exemplos de Margarida Alves e das religiosas Dorothy Stang e Adelainde Molinari,
todas vítimas da violência no campo e assassinadas por pistoleiros — ao invés da simples
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"martirização", como colocado acima, suas reflexões sobre mulheres assassinadas eram
inversas, ou seja, situando-as no paradigma da resistência e da luta, da ação, e não de uma
suposta passividade de mártires que buscariam a morte. Nesse sentido, a ruptura da
opressão de gênero, entendida como uma opressão de classe de sexo, somente poderia
ocorrer de forma coletiva pelas mulheres enquanto classe oprimida.
O processo de transformação em sujeito de luta, capaz de rebelar-se tanto contra a
opressão de gênero quanto de classe social e de raça, ocorre em dois momentos marcantes
na trajetória de Maria. Primeiro, ao ser eleita para a presidência da APAEP. Segundo,
quando ela, pela primeira vez na sua vida, pegou em armas para lutar.

9.1 A revolta do sujeito e a coragem feminina
É na revolta que, como coloca Foucault ([1979] 1999), emerge a situação de
poder: "o poder é essencialmente o que reprime. É o que reprime a natureza, os instintos,
uma classe, indivíduos" (Foucault, 2002: 21). Se Foucault busca nas análises empíricas
encontrar formas de resistências contra diferentes formas de poder, o poder como uma
"relação de força", então há dois momentos, na trajetória de Maria, onde ela teve não
apenas consciência da sua subjetificação, quanto da relação de poder na qual era subjugada
- e essas relações estão localizadas dentro do nó que imbrica não apenas a classe
camponesa, mas também a mulher camponesa.

It is through revolt that subjectivity (not that of great man but that of whomever) introduces itself
into history and gives it the breath to life. A delinquent puts his life into the balance against absurd
punishments; a madman can no longer accept confinement and the forfeiture of his rights; a people refuses
the regime which oppresses it. This does not make the rebel in the first case innocent, nor does it cure in the
second, and it does not assure the third rebel of the promised tomorrow. (Foucault, 1999 (1979): 133)

Foucault sugere um ponto amplo, mas ao mesmo tempo preciso, para localizar o
problema do poder na análise da agência das classes subalternizadas do ambientalismo
popular: são as lutas que questionam o status do individual. Essas lutas funcionam de duas
maneiras: por um lado, o que marca a diferença do indivíduo, que se subjetifica; por outro,
essa luta contra a dominação do exercício do poder também ataca o que separa o individual
do coletivo. Não se trata, para Foucault, de uma luta contra de um indivíduo contra outro
indivíduo entre os quais a relação de poder se exerce, mas efetivamente a luta contra o
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governo da individualização. Se, como escreve Foucault (1982), a forma de poder está no
cotidiano, com a categorização do indivíduo, a forma de poder marca a individualidade
como uma lei de verdade que deve ser reconhecida. É uma forma de poder que cria sujeitos
individuais (individuals subjects). Diferentemente, a palavra sujeito (subject), explica
Foucault, significa duas coisas distintas do indivíduo: "subject to someone else by control
and dependence; and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both
meanings suggest a form of power which subjugates and makes subject to." (Foucault,
1982: 781)
Foucault identifica três tipos de lutas sociais: lutas contra formas de dominação
(étnica social e religiosa), contra formas de exploração que separa o indivíduo da sua
produção, e lutas contra formas de submissão que amarra o indivíduo em si e o submete a
outros (Foucault, 1982). Elas podem estar isoladas ou juntas — e penso justamente na
relação em conjunto delas para refletir sobre as formas de dominação do neocolonialismo
(aqui refiro-me a colonialidade em Quijano, 2000) e do capitalismo.
Dessa forma, "um marco na vida dessa mulher", como escreve Maria, foi o final
da gestão de seu companheiro quando ela foi convidada a assumir em seu lugar: "parecia
que todos que ali estavam queriam que uma mulher assumisse a coordenação da
associação." Desse momento em diante, reflete: "começa uma nova fase na vida dessa
mulher (que é conhecida por muitos como mulher guerreira), talvez por sua determinação,
as pessoas acreditam que esta mulher assumiria "todas" as problemáticas existentes no
PAE". Maria, faz questão de ressaltar: "conhecida por muitos como mulher guerreira".
Para entrar na guerra, no entanto, deveria efetivamente pegar em armas,
literalmente. Quando tem acesso a arma, reflete Maria: "naquele momento estava
renascendo em si a ousadia que estava adormecida". Esta passagem, abaixo reproduzida,
ocorre também ao lado do companheiro, José Cláudio, e escreve Maria

esta ocorreu no dia 22 de maio do corrente de 2001, antes de seguir rumo a fazenda, fizeram os
acordos como seria a chegada, chegaram na sede da fazenda por volta das quinze horas (15.horas),
eram trinta homens e três mulheres (uma mulher era mulher de um dos acampados, a outra era a
Mariquinha do CNS e essa mulher de que estou falando nesse artigo), escolher aquele horário foi uma
estratégia ... pegamos o inimigo de surpresa, procuramos um lado que pra chegar fosse mais difícil de
ser enxergados. Ocuparam, a sede o capataz não gostou nem um pouco fez algumas perguntas que
geralmente odos nessa condição costumam fazer, tipo: com ordem de quem vocês estão aqui? Foi um
momento inesquecível, logo que chegaram (os trabalhadores começaram a organizar o jantar fora da
casa), demorou um pouco, o capataz muito aborrecido deixou a casa e chamou o presidente da
associação, e falou que ia chamar seu patrão e a coisa não ia ser muito agradável, após a saída do
capataz, começa uma nova estratégia, para aquele novo momento, o encaminhamento foi procurar um
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local para esperar o fazendeiro, já era noite, então foi acordado que sairia quatro pessoas para ficar a
espera, então saíram dois casais, e um desses era ela e o seu companheiro para ela não seria usar
algum tipo de arma para esperar o fazendeiro, conta ela que foi a primeira vez que pegou numa arma,
mas afirma que se preciso usaria, pois acredita que seria mais justo pois não estavam tomando terra de
ninguém, então ficaram de tocaia até as três horas da manhã, diante ao ouvir da mesma se o fazendeiro
tivesse vindo naquela noite de Nova Ipixuna, teria uma história que ainda não se tenha registro, pois
geralmente as vítimas são lideranças populares. Para ela naquele momento estava renascendo em si a
ousadia que estava adormecida. (Anexo 3)

Essa ação aconteceu na área de uma fazenda que incidia sobre o PAE, a Fazenda
Cupu, com pretenso proprietário o fazendeiro Joaquim Lopes d'Amorim - já citado
anteriormente. Os agricultores sem terra ocuparam a fazenda em razão da não-ação do
INCRA na regularização da área. Quando Maria "pega em armas" junto de seu
companheiro, ao seu lado, ela o faz para garantir a segurança dos acampados. Eles estavam
ameaçados de morte — uma sentença que tenta por fim à vida de acordo necropolítica
local (Mbembe, 2003). Após essa ocupação, um grupo de pistoleiros, a mando do
fazendeiro, ateou fogo em 22 casas dos trabalhadores.
"Pegar em armas" funcionou para o "renascimento de uma ousadia adormecida", e
não é por acaso que tal momento, ocorrido em 2001, foi marcante na trajetória de Maria.
Conforme Paola Tabet, a norma é que as armas são um monopólio dos homens, o que lhes
permite, consequentemente, exercer o monopólio da violência: "Son los hombres, y no las
mujeres, quienes tienen el monopolio de las armas y, por lo tanto, de la violencia, la que
se utiliza para mantener los privilegios masculinos. Si las mujeres se encargan de la
violencia, es una desviación de la norma" (Tabet, 2005). Portanto é com o acesso as armas
que a mulher pode, na leitura invertida da proposição de Paola Tabet, enfrentar o
monopólio da força pelo qual os homens exercem o poder: o monopólio do acesso as
armas é usado pelos homens para exercer o poder sobre as mulheres. A arma é do
pistoleiro, a arma é do fazendeiro, a arma é do policial, ou então a arma é do caçador, a
arma é do posseiro ou do gatilheiro: não há expressão na gramática local que destine armas
às mulheres. A questão é complexa e gira em torno da possibilidade de Maria ter tentado
provocar um rompimento da norma, ou ter apenas praticado um desvio da norma. em suas
palavras, na terceira pessoa: a mulher pegou em armas para lutar ao lado do companheiro.
Esta mulher é, na gramática local, uma guerreira. Aquela que tem coragem, a que tem a
ousadia da revolta e da ação. Quem é esta mulher? É Maria, ou é a mulher agroextrativista,
a mulher camponesa, a mulher enquanto classe?
Essa situação de que "Maria pegou em arma", e portanto, a mulher pegou em
220

arma ao lado do companheiro, não à frente ou atrás do homem, é um problema central na
interpretação da militância de Maria. Se, individualmente, Maria pegou em arma, isso se
trata de um "desvio da norma", também segundo Tabet. O caráter coletivo do gesto, se
fosse uma produção social e coletiva, das mulheres pegaram em armas, a norma teria sido
rompida. Para ser uma quebra da norma, as mulheres deveriam assumir o controle das
armas coletivamente. Acontece que Maria representava nessa situação a coletividade das
mulheres que pretendiam lutar, como a primeira mulher presidente da APAEP, e tinham a
"coragem feminina".
Como mostro no próximo capítulo, a interpretação simbólica do ativismo do casal
foi classificada como um "desvio da norma" pelo juiz que conduziu a criminalização das
vítimas. Por outro lado, o processo de transformação pelo qual Maria passou teve efeito
coletivo que veio a se refletir na organização e mobilização das mulheres posteriormente,
sob a liderança de Maria, em torno do Grupo das Mulheres Agroextrativistas (GTAE).
Esse exercício interpretativo não significa que literalmente todas as mulheres no PAE
passaram a ter acesso igual as armas do que os homens, no entanto, que um grupo estava,
efetivamente, tentando ter acesso a mecanismos emancipatórios. A autorreflexão feita por
Maria indica que esse gesto transformador de constituição dela, como sujeito, poderia
contagiar uma transformação maior.
Pegar em armas é parte da "coragem feminina", expressão utilizada por Laisa
Santos Sampaio, para definir a força e a luta de sua irmã. Santos Sampaio, que passou a
liderar o grupo de mulheres extrativistas no PAE Praialta Piranheira após o assassinato de
sua irmã, e sugere que a "coragem feminina" de Maria pode ter tido início antes da sua
constituição como sujeita de luta camponesa, mas na resistência aos próprios marcadores
de gênero e de classe a que ela esteve submetida, da seguinte forma: "Numa sociedade
onde imperava ou impera a lei do mais forte, a própria classe feminina dizia “ruim com ele,
pior sem ele”. Maria começando a defender seus ideais, passa a enfrentar todos os desafios
para garantir em todos os aspectos o sustento de seus cinco filhos." (Santos Sampaio,
2013) Maria separou-se de seu primeiro marido e enfrentou, com "coragem feminina", os
desafios da vida. E depois passou a construir uma nova relação com o José Cláudio, já em
maior igualdade do que a anterior — e não cabe aqui procurar contradições, machismos, ou
investigar a vida conjugal do casal a qual eu não tive acesso e tampouco procurei
investigar. Mas, sobre esta relação, Santos Sampaio escreve:
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Ambos traçaram sua história unificada pela essência do companheirismo, predominava o respeito mutuo,
sendo tão profundo este amor que nenhum problema, eles deixavam afetar a relação, até mesmo quando se
referia à própria morte, como exemplo, em conversa com Maria meses antes de sua morte, com toda certeza
do que queria e defendia deixou claro que “onde fosse encontrado o corpo do Zé Claudio, podia procurar o
seu corpo próximo ao dela, porque eram duas vidas e uma só história”. (Santos Sampaio, 2012: mimeo)

Santos Sampaio escreveu uma análise sobre a trajetória de vida de Maria, um ano
após o assassinato de sua irmã (Santos Sampaio, 2012). Na visão de Sampaio, quando o
casal começou a se envolver, em 1995, logo nas primeiras reuniões, eles agiram
"abraçando a causa em defesa da permanência da riqueza natural da região". Após a
eleição de José Cláudio para a presidência, escreve Sampaio, "foi inevitável o incentivo e
apoio da figura feminina representada por Maria como militante inserida no movimento
social", que "desempenhou um papel fundamental com forte resistência ao lado do seu
companheiro e dos demais".
As mulheres ficavam à margem dessa luta, pois se dizia que mulher tinha que cuidar da casa e dos
filhos. Maria nos deixa o exemplo de quebra de paradigma, pois, mesmo sendo mulher, se tornou
possível delinear na sociedade, sua coragem e ousadia em busca da tão esperada Reforma Agrária, e
algum dos seus direitos oficializados, seja em qual for a frente de luta, a mulher passou a atingir um
novo patamar, representado pelo mérito de sua força na persistência, para conseguir seus objetivos 123.
(Santos Sampaio, 2012: mimeo)

O acesso a arma representou, em um momento específico, um processo de
transformação em Maria. Ao contrário do que escreveu o juiz na sentença do processo
sobre o assassinato de Maria e José Cláudio, quando o mandante foi solto, quando assinala
que "o comportamento da vítima contribuiu, de certa maneira, para o crime", pois teriam
"tentado fazer justiça pelas próprias mãos", a estratégia de luta do casal não era violenta, e
tampouco buscavam agir "pelas próprias" mãos, mas enfrentar a necropolítica (Mbembe,
2003) com o recurso a instituições políticas legítimas pela forma de denuncias
documentais. Não era através da violência a sua forma de luta, mas pelo acesso aos
aparelhos institucionais, através das denúncias, e sobretudo com o uso da câmera de
fotografia. Maria e José Cláudio tinham consciência do limite de suas forças, como expus
123

Jean Pierre Leroy recolheu o seguinte depoimento de uma integrante da Ala Feminina da Corrente de
Santarém, citado no Lamparina, 8 de dezembro de 1979: "O sofrer da mulher camponesa é igual ao sofrer
dos seus maridos. Ela trabalha em casa e na roça. Lava, cozinha, corta arroz, faz farinha... Mas ela sente mais
a opressão porque ela é obrigada a suportar calada. Pois os grandes além de explorarem o trabalho dos
camponeses, ainda semeiam a divisão no meio de suas famílias. Eles botam na cabeça dos homens que a
mulher não deve se meter nas conversas e nem nos negócios porque elas são de qualidade inferior e porque
mulher não sabe nada" (Leroy, 1991: 81)
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acima, e que era preciso lutar dentro de um sistema. Não significa reprimir moralmente a
violência do colonizado, como descreve Fanon, mas de situar essa revolta e os limites. A
violência emancipadora do colonizado é uma ideia descrita por Fanon como oposição à
violência colonial. A violência colonial em Fanon, pela leitura do comentador Mbembe,
era instauradora, na medida que instituía o modo colonial; era empírica, acontecendo na
vida cotidiana, com assassinatos, expulsões; e era fenomênica, enquanto tocava "os
domínios dos sentidos como os domínios psíquicos e afetivos" (Mbembe, 2014: 275-277).
Com relação a violência emancipadora do colonizado, não cabe aqui fazer uma leitura
apressada, como tantas foram feitas, sobre os argumentos de Fanon, mas trabalhar a
possibilidade de reflexão a partir do que Fanon escreveu em um contexto-limite. Assim,
sugere Mbembe, é a recusa violenta de uma violência imposta, a violência ofertada pelo
colonizado ao colono. Ela é a "práxis absoluta", a práxis que ilumina o agente (Fanon,
2011 [1961]: 489).

9.2 Sujeito e práxis na transformação do mundo
A questão fundamental aqui é a capacidade de refletir sobre suas trajetórias, autoreflexões e situações no mundo, e de ação. Maria se auto-reconheceu como sujeito de luta
camponesa através da concepção freireana de sujeito e práxis, no qual a educação
libertadora é uma forma de transformação do mundo.
Quando integrou o programa de extensão Pronera, junto do programa de
pedagogia do campo da Universidade Federal do Pará, em Marabá, e o contato com
militantes do MST, colegas ou professores no curso, Maria passou a ter acesso a leitura de
Paulo Freire e passou por outro processo de subjetificação. A sua "coragem feminina"
expressa na força da revolta, passa a se desenvolver por meio de um processo de saberpoder no seu espaço de luta, que ocorreria no cotidiano das relações. Seja pela mediação e
trabalho comunitário no PAE, seja no enfrentamento pelas denúncias às instituições.
Em Extensão ou Comunicação?, Freire (1983) trata especificamente da extensão
rural e o processo de formação do campesinato, a partir do caso do Chile. Ao discutir o
papel dos formadores agrônomos, ele questiona a extensão do conhecimento pela seguinte
fórmula: "quem estende, estende alguma coisa (objeto direto da ação verbal) a ou até
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alguém – (objeto indireto da ação verbal) – aquele que recebe o conteúdo do objeto da ação
verbal." (Freire, 1983: 11) No funcionamento do conhecimento, tal extensão, por um lado,
significa uma "invasão cultural", na medida em que a substituição de formas empíricas de
tratar a terra provoca mudanças sem que se possa saber os resultados, e funcionando como
uma simples transmissão, entrega, doação, ocorre que o educando é transformado em
"coisa", portanto a extensão é também domesticadora. Freire critica as fórmulas prontas da
extensão agrícola que funcionam como uma persuasão para que sejam aceites pelos
camponeses: por exemplo, na situação do PAE Praialta Piranheira, certos tipos de
treinamentos agrícolas, ou as práticas de pesquisa que objetificam/coisificam a/os
agricultora/es, como criticava Maria. "Aos camponeses, não temos que persuadi-los para
que aceitem a propaganda, que, qualquer que seja seu conteúdo, comercial, ideológico ou
técnico, é sempre "domesticadora", escreve Freire (1983: 14)
A possibilidade de uma educação libertadora ocorre, em sentido oposto à
domesticadora, ao invés da extensão pela comunicação. E no caso específico do PAE, é
possível trazer um problema relatado por Freire: "Não é possível, portanto, entender as
relações dos homens com a natureza, sem estudar os condicionamentos histórico-culturais
a que estão submetidas suas formas de atuar." (Freire, 1983: 11) Maria enfatizou, e
diferentes textos e comunicações, esse conhecimento específico da natureza na prática
extrativista, e sobre o conhecimento tradicional do PAE que ela desenvolveu a proposta
pedagógica, contida no seu TCC, de ensino de ecologia e biodiversidade nas escolas. Esse
diálogo com os estudantes permitiria a transformação do mundo, resultado da práxis
pedagógica. Isso porque conhecer, na acepção freireana, não é um ato através do qual um
sujeito é transformado em objeto, mas o contrário: "conhecer é tarefa de sujeitos, não de
objetos" :
O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua
ação trans-formadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em
reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se
reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os
condicionamentos a que está submetido seu ato. (Freire, 1983: 16)

Em foto do acervo da família, fornecida por Laisa Santos Sampaio, Maria
facilitava um curso a mulheres trabalhadoras rurais no município de Xinguara, em 2007:
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Figura 31 — Maria em um curso para mulheres camponesas em Xinguara

Fonte: Acervo de Laisa Santos Sampaio

Sobre Freire, Laisa Santos Sampaio, irmã de Maria, destaca que "Maria sempre
deixou claro sua paixão por suas obras" (Sampaio, 2012). Conforme Maria colocou na
entrevista: "Vou continuar com a minha ideia mesmo. Nesse ponto, eu tenho um pouco da
ideia Marxista, né, e não deixa de o Paulo Freire vir junto, e o Gadotti, e todo mundo.
Esses grandes pensadores de luta, Leonardo Boff e todo mundo"; ou então de forma
reiterada em seus trabalhos acadêmicos, tal como explicita no seu Trabalho de Conclusão
de Curso:

No campo de abrangência da educação e suas abordagens a influência de maior destaque, encontra-se
na pedagogia inaugurada por Paulo Freire que coloca o método da conscientização e que criticamente
possibilita aos sujeitos um processo de reflexão, de conhecimento de mundo, compreendendo que
métodos estão, além do processo de ensino, e deve está, no grupo das práticas pedagógicas libertárias
e emancipatória. Esta se destaca pela concepção dialética de educação que à vista como atividade
social e aproximação e aprimoramento da aprendizagem e pelo agir vinculado dos processos de
transformação, sendo desta forma uma ruptura com a sociedade capitalista. (Espírito Santo da Silva,
2011: 50-51)

Maria acreditava que a educação poderia transformar o mundo. Mas pensava que
seu papel, naquele momento histórico, era outro. Durante a entrevista, ao comentar sobre
Laisa, educadora no PAE, Maria diz que: "cada um tem a sua forma. Ela trabalha dentro da
sala, e eu no sistema informal fora." O "sistema fora" era o combate através das denúncias,
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pela urgência que necessitava para salvar o projeto: "Mas é porque o caso agora é de
denúncia." (Entrevista 2)
Quando foi presidente da APAEP, foi figura de destaque em diversos sentidos.
Liderou as negociações com fazendeiros, conseguiu estender o projeto a outras 43 famílias
que estavam em busca de terra e que ganharam o cadastro do INCRA 60 dias antes do
término do mandato de Maria (Santos Sampaio, 2009). Maria também se insurgia contra a
violência epistêmica, e era contrária a que a/os agricultora/es fossem transformados em
objetos de pesquisa, que, de acordo com ela, serviriam "só justamente para pegar
fundamentação para as suas monografias, as vivências nossas" (Entrevista 2). Nessa linha,
ela exigiu de pesquisadores da Embrapa, interessados em investigar o extrativismo da
castanha, uma contrapartida como "capacitação para beneficiamento". Entre elas a doação
de dez máquinas de quebrar castanha para a APAEP, "pois a perspectiva era de
futuramente extrair o óleo da castanha, que hoje já é uma realidade no PAE" (Santos
Sampaio, 2009: 9). E, ainda de acordo com Sampaio, o mandato de Maria à frente da
APAEP também é considerado como expoente da "luta feminina" dentro do PAE e o
"papel feminino" na luta pela terra.
A construção das mulheres em sujeitos implicava em atender a defesa do projeto,
contra a alienação do trabalho, e contra a alienação do ambiente, que era o "instrumento"
do trabalho e produção e de reprodução. O ambientalismo de Maria poderia ser
interpretado como um ambientalismo popular feminista, pois a luta contra a opressão não
acontecia apenas dentro da dinâmica de classe, como a luta contra o latifúndio, mas
também da opressão de gênero e a dupla jornada de trabalho das mulheres. E contra essas
formas de "opressão", entendidas aqui como formas de dominação, que a "luta feminina"
de Maria também se insurgia dentro do PAE. Conforme Santos Sampaio:
A ampliação significativa da produção dos fitoterápicos e fitocosméticos das mulheres que compõem
o grupo GTAE embora tenha avanços cada vez mais positivo, a situação de deslocamento enfrentada
pela maioria das componentes ainda é difícil, umas além de morarem distante do local de
encontro/produção, tem que enfrentar a não permissão do marido, porque os direitos iguais ainda não
são validos em algumas situações das mulheres da localidade, e quando tem permissão do marido,
devem sair depois de deixar a alimentação pronta, além de ter que levar ate o local da roça, e em
seguida tem que andar a pé até oito quilômetros, sem menor infra-estrutura básica de estradas e muito
menos o transporte para o seu deslocamento, sendo que as crianças elas tem que levar consigo por não
ter com quem deixar.
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A proposta do GTAE tenta fazer com que todos os trabalhos na cadeia de
produção sejam feitos pelas mulheres, ao menos em um primeiro momento. Apesar de
aumentar a carga de trabalho, isto confere certa autonomia que elas precisam para buscar
igualdade de gênero dentro das relações domésticas. Elas assim extraem a castanha, o
cupuaçu e a andiroba, executam todas as etapas agroextrativistas. E a razão para transferir
às mulheres, escreve Laisa, é que elas procuram agregar valor através de beneficiamento,
ao contrário dos homens, que apenas extraem e repassam o produto em natura: "Porque os
homens ao fazerem a colheita vendem os frutos ainda in natura, que a renda termina sendo
muito baixa em relação ao que rende realizando a forma de utilização que o grupo de
mulheres fazem" (Santos Sampaio, 2009: 12). Como o lucro pelo produto beneficiado era
maior, e essa compreensão foi adquirida a partir do trabalho das mulheres, isso favoreceria
a luta das mulheres dentro do assentamento.
Maria cumpria o trabalho doméstico, o trabalho extrativista e ainda a própria luta
política que liderava, conforme Santos Sampaio: "Desempenhando seu papel dona de casa,
mãe, coletora dos produtos da floresta, ainda buscava tempo para estudar, e mesmo em
meio a tantas atividades, não perdia a sua essência" (Santos Sampaio, 2012: mimeo).
Havia uma percepção de Laisa Sampaio de que sua irmã cumpria diversas
jornadas, assim como as mulheres do GTAE. Em termos teóricos, a questão da dupla
jornada se fundamenta na divisão sexual do trabalho. Tal divisão, como aponta Danièle
Kérgoat, é modelada histórica e socialmente e se baseia em dois princípios: 1) o princípio
da separação (há trabalhos de homens e trabalhos de mulheres); 2) e o princípio da
hierarquia (um trabalho de homem “vale” mais que um trabalho de mulher) (Kérgoat, 2009
[2001]: 67.). Dessa maneira, os homens ocupam majoritariamente funções com forte valor
social agregado, como a política, e as mulheres são responsáveis pela realização dos
trabalhos doméstico, de procriação, psicológico/de cuidado e sexual, acumulando o
trabalho produtivo e o reprodutivo.
Esse aspecto do trabalho domestico e de luta em Maria, destacado por Santos
Sampaio evidencia a invisibilização do trabalho feminino, entre eles o reprodutivo, de
acordo com Federici, que estruturalmente é livre de custos (Federici, 2010), os trabalhos
que "não contam" (Federici, 269). O trabalho de subsistência, identificado por Mies e
Bennholdt-Thomsen (1999), ou seja, aquela contribuição comum para a sobrevivência da
população local, que é tornado invisível e que pode representar a relação entre as mulheres
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e o comum: "women are treated like commons and commons are treated like women"
(Mies e Bennholdt-Thomsen, 1999).
Dois depoimentos recolhidos por Laisa Santos Sampaio com mulheres do GTAE
são ilustrativos desse argumento de economia ecofeminista exposto acima, conforme as
duas figuras a seguir:
Figura 32 — Laisa em trabalho de campo com mulheres do PAE. Imagem de apresentação de slide sobre
Mulheres Extrativistas
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Fonte: Santos Sampaio (2010) Mulheres Extrativistas, mimeo

A estratégia das mulheres do PAE de perceber a íntima relação entre a opressão às
mulheres e a natureza, e ao mesmo tempo a relação com a natureza como uma
potencialidade emancipatória, vem a ser um movimento contra-hegemônico dentro da
estrutura camponesa. Isto porque, como abordo no item abaixo, o papel de negociação e
mercantilização da floresta, a venda das árvores de que dependiam as mulheres para
sobreviver, é também socialmente atribuído aos homens. Além do trabalho de subsistência
das mulheres ser tornado invisível, as condições materiais para a reprodução e a
possibilidade de emancipação, em uma aliança com a floresta, também eram
sistematicamente descontruídas em uma dialética de servidão. A subjetificação das
mulheres e a defesa da natureza não era um movimento essencialista ou edênico, como
aponta Federici (2010), mas uma luta contra o cercamento do comum.
A conclusão de Laisa Santos Sampaio em sua análise sobre o grupo que lidera é
que "essa luta feminina está reforçando a expansão dos avanços da economia local,
proporcionando as trabalhadoras rurais o direito de produzir com seu trabalho a sua própria
renda" (Santos Sampaio, 2009). Como efeito colateral desta conquista de poder, isso tem
provocado um direcionamento da violência contra as mulheres. Laisa Santos Sampaio, que
assumiu uma posição de liderança no assentamento após o assassinato de sua irmã, é
ameaçada de morte e integra o programa de proteção a defensores dos direitos humanos da
Secretaria de Direitos Humanos. Claudelice Santos, irmã de José Cláudio, também passou
a ser ameaçada e deixou, momentaneamente enquanto esta tese é escrita, a região.

9.3 Opressão, paternalismo e escravidão
Uma passagem da entrevista com Maria exemplifica esse papel masculino nas
negociações da madeira. E a "alienação" das mulheres, para usar expressão de Maria, que
dizia que os madeireiros "conseguem colocar os trabalhadores contra a agente". Após
denuncia feita por Maria e José Cláudio ao Ibama, em 2009, uma operação fechou a maior
serraria da cidade, de propriedade de Aguilar Tedesco, o que teria provocado a demissão
de alguns trabalhadores e o fim do contrato de fornecimento de madeira por alguns
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assentados. Maria retornava de um curso, em companhia de Claudenir, em uma van
coletiva, quando foi intimidada:

Porque eu vinha dentro da van, logo assim que foi uns 3 ou 4 dias que lacraram a serraria, aí eu estava
pra Marabá. Daí, quando chegou em frente (a madeireira) a van, a mulher falou: “olha aí, o que que
fizeram com o Ibama que o Ibama fez. Trancou as serrarias aí, lacrou as serrarias tudo aí. Agora,
como é que o pessoal vão viver. E aí?”. E um homem falou: “isso aí é só lá um homem e uma mulher
que tem lá pro rumo da Massaranduba que não deixa o povo ter sossego.”. Eu estava do lado, com a
Claudenir, e eu fiquei na minha, né. Descemos lá também, e ai eu liguei pro Zé Cláudio. A mulher
falou: “é o pessoal do atraso, é o pessoal do atraso. Hoje tá aí, todo mundo de cara pra cima,
porque…” Eu não ia dentro de um van, perder meu tempo, meu precioso tempo, e até porque eu ia me
desgastar também. Eu não ia saber também qual a reação. Elas podia me pegar, me dar mesmo de
bolacha, pancada. O lugar é apertado, não dava nem pra mim me mexer, nem pra correr, que a única
coisa que eu sei é pra correr, porque pra outra coisa eu não presto mesmo. Pra correr eu sei que eu
fazia isso. Mas se tivesse um lugar que me oferecesse condições. Mas dentro de uma van não dava. Ai
a Claudenir olhou pra mim, sorriu. E a mulher: - “É o atraso!” Ai um homem lá atrás falou assim: “É, mais enquanto eles vivem trabalhando na ilegalidade vai acontecer é isso mesmo.”; “Não, né não,
é porque tem gente atrasado, ai agora ta maior prejuízo”, ai ela falou o nome do madeireiro: “pegou a
multa, mais de 300 mil reais, e não vai ter condição de pagar…” tipo assim: lá, o oprimido
defendendo o opressor. E eles conseguem fazer isso. O oprimido consegue defender o opressor, que é
o patrão. E recebe lá, uma hora extra, recebe um salário mínimo. Escravos: são escravos mesmo.

A alienação, na concepção de Maria, não era apenas das mulheres, mas de toda a
classe trabalhadora objetificada, que não se colocava como sujeito. Aqueles que aceitavam
ser escravos. Certos trabalhadores que detinham a posse da terra, e tinham floresta em toda
sua diversidade e integridade, ou seja, os mecanismos necessários para a vida, decidiam
abrir mão da terra, da floresta e do seu próprio corpo e entregar ao patrão. Como
funcionaria essa alienação dos trabalhadores, segundo Maria relatou na entrevista:

Nem a carteira assinada, a maioria não assina mesmo. Inventa um negócio de um serviço temporário,
que é justamente para poder ludibriar a lei mesmo. E ai fica enganando. Final de ano são muito gentis.
Ave Maria, são “bons demais!”. Faz cesta-básica, colocam um vinho, colocam aquele panetone da
mais ruim que tem. Ai o patrão faz uma cesta, e leva, e todos os funcionários a tarde recebendo
aquela… que o patrão é muito bom, todo o fim de ano dá uma cesta-básica. Todo fim de ano, dia 23
de dezembro. E o que ele vai comer daqui pra chegar o outro 23 de dezembro. Mas infelizmente são
alienados ao sistema. Ninguém não os pode culpar. São alienados.

Esse sistema de alienação pode constituir o paternalismo característico do sistema
de aviamento na Amazônia, como descrito por Geffray (1995), e uma forma de servidão
que ocorre pela exploração paternalista. A questão da servidão, porque alguns aceitam
servir, é um problema antigo na filosofia ocidental desde La Boetie. No entanto, como
apresentei na parte 1 desta tese, a exploração de dívida se desenvolve pela servidão,
associada ao paternalismo do patrão, inclusive da popular ideia do "bom patrão", mas se
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exerce pela violência. A situação proposta por Maria não se encaixa no sistema do patrão
paternalista do seringal ou do castanhal, como tentou estender a o conceito da exploração
paternalista a o Pará o antropólogo Christian Geffray (1995).
Geffray realizou um estudo comparativo sobre a exploração paternalista, onde
compara a situação dos seringueiros no Acre com os posseiros no Pará. Há uma longa
literatura sobre o sistema da dominação baseado no paternalismo na Amazonia, que em
síntese estaria relacionado com o isolamento dos seringueiros no sistema do seringal. A
única forma de ascensão seria tornar-se patrão, e para isso, a saída seria descolar-se de sua
classe e aliar-se ao patrão, que retribuiria como um "bom patrão". A passividade do
seringueiro estaria diretamente relacionada ao seu isolamento forçado nas colocações, com
a impossibilidade de construção de redes sociais e de reuniões (De Paula, 2008). Essa ideia
da suposta passividade dos seringueiros foi rompida com o movimento sindical dos
seringueiros, conforme mostra Almeida (2004). No entanto, a aliança com os
ambientalistas internacionais serviu para desviar o foco da liderança da classe trabalhadora
na construção de suas próprias alternativas — Geffray insiste nesse ponto para defender a
ideia do paternalismo. A questão que eu coloco aqui sobre a interpretação em torno da
exploração paternalista não está relacionada a aceitação do patrão no seringal ou no
latifúndio. Mas, se foi entendido, como demonstrei, que o projeto agroextrativista é uma
construção do movimento social, assim como a RESEX era do movimento seringueiro
(Allegreti, 2002; Almeida 2004), a relação dialética entre o opressor e o oprimido dentro
do PAE deve ser localizada em uma outra perspectiva de análise por envolver uma
dinâmica diferente — e possivelmente nova em razão do avanço da reconcentração
fundiária dentro dos projetos de assentamento.
A servidão voluntária no PAE, contra a qual se insurgiam Maria e José Cláudio
estava ligado a "alienação", a "ganância", conforme expressões de Maria, e ao
"imediatismo", segundo José Cláudio. O ciclo de alienação que se constituiria na
escravidão teria inicio com a alienação do ambiente, a partir do "desejo" de "enricar".

O camarada quer enricar num piscar de olho. Quer possuir, digamos, uma moto, quer possuir,
digamos, uma geladeira, uma televisão, e o cara não procura o meio para fazer isso sem destruir o
meio ambiente. Então ele se vale.. A primeira coisa que ele faz: vende a madeira. Com tudo. Porque
ele vai fazendo de parcela. Ele vende primeiro a madeira que serve, e deixa a castanha. Ele compra
uma moto véia, ai a moto começa… tem que ter combustível, tem que ter pneu, tem que ter a
manutenção. Ai ele começa a vender as castanheiras dele até quando resulta zerando. Ai ele se volta
para o carvão, que é outra prática predatória que tem aqui na nossa região, que as guseiras que estão
ali em Marabá tão detonando toda a região com carvão vegetal. Ai o madeireiro tira a principal de
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fazer madeira, e eles vem e acaba de achatar o resto. Tirar o retos tudo em carvão. E, o camarada vai
jogando semente de capim, pra acabar de resolver o problema.

Primeiro, vende a floresta, em seguida, as castanheiras que representam a
verdadeira autonomia do trabalho agroextrativista. Sem condições de viver da floresta, faz
carvão, o que significa vender a matéria prima que poderia até mesmo fertilizar o solo.
Tenta, em seguida, a criação de gado. Com a terra desfertilizada, o pasto, fraco, não
permite a concentração de gado, e a área é pequena. Ou o agricultor se muda para a cidade
e vai trabalhar na serraria, ou passa a trabalhar "de meia" ao pecuarista: criando o gado e
repassando, ao final do período reprodutivo, metade da produção. Em todo esse processo,
em todas as alienações de cada parte do ambiente, o trabalhador é esbulhado. O madeireiro
paga muito menos do que vale a floresta, caso tivesse um preço; o carvão é feito a partir da
dívida: o carvoeiro financia o forno e todos os equipamentos, e o agricultor vai ter que
sempre produzir mais carvão para conseguir pagar a dívida. José Cláudio relata que um dia
teve uma discussão com um carvoeiro justamente sobre esse sistema:
Outro dia um carvoeiro: “é, seu Zé Cláudio, você é contra a fazeção de carvão, a tiração de
madeira...”.
Eu falei: — "Não senhor. Eu não, não sou o homem da caverna não. Eu tenho uma cabeça evoluída.
Eu sou contra o sistema que vocês trabalham. A maneira que vocês trabalham. Vocês são escravos.
Vocês são escravos. Você não tem controle, e vocês não ganham nada. Vocês trabalham altamente
pros outros, destruindo um bem comum de vocês, sem ter dinheiro pra vocês. "
Porque o cara vem, e financia o forno de carvão pro cara. Ele dá o forno feito, ele dá o primeiro
combustível, corrente de moto-serra, essas coisas tudo. Dá uma junta de boi, tudo pro cara. E o cara
lasca o pau a fazer carvão. Ai, se lá na Cosipar o metro de carvão tiver de 60 reais, ele paga pro cara
de 25, 30. Ai quanto tempo o cara não leva pra pagar o investimento ai de 10, 12 mil reais? Porque o
cara tem as despesas, tem os trabalhadores, tem tudo. Quando o cabra acaba de tirar aquilo que vai pra
cima da conta é uma mixaria. Ai o cara desgraça o pau a fazer carvão ai a torto e a direito pra poder
cobrir uma divida que ele não vai cobrir nunca! Porque o atravessador que tá lá no pé daquilo não vai
deixar ele pagar a conta dele nunca. Porque ele quer, ele quer manter o escravo trabalhando para ele,
ele quer manter o escravo trabalhando pra ele, então ele não vai quitar a conta dele nunca. Ele vai ficar
devendo o tempo todo, que é pra ele poder manter ele na mão pagando uma mixaria pelo produto que
ele faz. De maneira ilegal. Agora eu pergunto: cadê a fiscalização que não vai fiscalizar lá no inicio do
problema? Não é vim aqui dentro multar o pequeno não. É multar a guseira lá em Marabá. Porque ela
é quem compra o carvão ilegal. O outro fator, era organizar os trabalhadores: “Bom, você quer mexer
com carvão, quer. Mas você vai ter que tirar a área pra fazer o carvão. E licenciar ela. Fazer de
maneira legal. Você só vai fazer carvão até aqui. Daqui pra frente você não toca nisso daí, nem numa
vara. Se não você vai pegar uma multa vai perder o lote.”

O que significa ao agricultor empobrecido, o "caboclo", enricar, senão
transformar-se em patrão?
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O desejo de ser o senhor: o sonho do fazendeiro, a "mentalidade agropecuária",
como os pequenos fazendeiros que ampliam as pastagens em seus lotes, ou mesmo o
pequeno fazendeiro responsável pelo assassinato de José Cláudio.
José Cláudio descreve portanto uma dialética da servidão dentro da situação
agroextrativista: o assentado quer ser patrão, mas este o reconhece como escravo e não
como um possível patrão na mesma classe. Essa servidão me parece distinta da dialética do
escravo em Hegel: em Hegel há reciprocidade, o reconhecimento do escravo. A aceitação
da condição do escravo é equivalente ao "bom patrão" do sistema de exploração
paternalista, e que na minha leitura diverge, em termos de sistema, daquele encontrado no
PAE. Isso porque, ao contrário do que se convencionou chamar de "trabalho escravo", com
o envolvimento do "gato", a prisão por dívida e a violência para manter o trabalhador no
local de trabalho, no PAE o assentando deixava-se escravizar dentro de sua própria terra, e
negociava a floresta que poderia ser a sua alternativa de subsistência e autonomia.
Ao contrário, portanto, a relação de subordinação, de servidão voluntária — e não
inicialmente forçada — é decorrente do modelo neocolonial e em ação como a
colonialidade de Quijano (2000), pode estar relacionado à dialética proposta por Fanon
entre o Negro e o Branco — esta uma situação que permite uma analogia mais próxima em
questão de raça, pois os agroextrativistas, "caboclos", "maranhenses", não são Brancos.
Brancos são os empresários e os donos das serrarias. Branco é o senhor. Branco é o
"patrão". Em Fanon, "o preto quer se como o senhor", razão pela qual o Negro é menos
independente que o escravo da dialética em Hegel. "Em Hegel, o escravo afasta-se do
senhor e volta-se para o objeto. Aqui, o escravo volta-se para o senhor e abandona o
objeto" (Fanon, 1975: 229)
Na passagem abaixo de Fanon há uma interessante proximidade de situações com
a cena descrita por Maria acima, e que me inspira a essa reflexão:

O preto, historicamente mergulhado na inessencialidade da servidão, foi libertado pelo senhor. Não
sustentou a luta pela liberdade
De escravo, o preto irrompeu na arena onde se encontravam os senhores. Igual a esses criados a que
numa vez por ano se permite dançar no salão, o preto procura um apoio. O preto não se tornou um
senhor. Quando já não há escravos, não há senhores.
O preto é um escravo a quem se permitiu adoptar uma atitude de senhor.
O Branco é um senhor que permitiu aos seus escravos comerem à sua mesa. (Fanon, 1975: 228)
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Como coloca Maria, todo fim de ano o patrão oferece uma cesta básica. Uma vez
por ano, o senhor permite que o escravo tenha o que comer. Ao contrário da situação do
Negro em Fanon, o PAE Praialta Piranheira foi conquistado pela luta. Mas a luta, tal qual o
como Maria lutava pela memória, se fazia perder. Em Fanon, "o antigo escravo, que não
encontra na memória nem a luta pela liberdade, nem a angústia da liberdade de que fala
Kierkegaard, fica de garganta apertada em presença do jovem Branco que brinca e canta
sobre a corda bamba da existência" (Fanon, 1975: 230). Essa luta pela liberdade que
mobilizou a criação do PAE estava em processo de ser desaparecida. A angústia de ter a
terra, e de livrar-se do patrão, já estava sendo em processo de ser esquecida — e ressalto a
agência de desaparecimento e de esquecimento não como acasos, mas como processos
deliberados. Foi por isso que Maria fez questão de ressaltar, durante a reunião em defesa
do PAE que ocorreu na prefeitura de Nova Ipixuna, em 13 de abril de 2005, no momento
em que foi criada a Comissão Pró-SOS Agro-Extrativista. O movimento tinha feito o
prefeito, companheiros eram vereadores e outros secretários. A luta havia sido vencida,
mas o projeto está sendo destruído, a floresta estava sendo destruída (como se verifica no
índice de desmatamento apresentado acima) e a/os trabalhadora/es sendo re-escravizada/os.
Disse Maria, conforme a ata: "a luta continua, e que existe toda uma história acerca do
PAE, falou de tudo o que foi conquistado, e que se deve ir para o enfrentamento para
proteger a floresta".
Maria ressaltou "tudo o que foi conquistado" dentro da história de luta, portanto
que há uma história, e um processo continuado, e portanto que a luta deve também
continuar a acompanhar esse processo: através do enfrentamento. Em Fanon, o problema
do escravo é justamente porque ele não lutou para conquistar a sua liberdade, ele foi
libertado pelo senhor. Não se bateu pela liberdade, e por isso ignora a liberdade. Ele não
lutou antes, e hoje ignora. Mas se não "encontra na memória", continua a ser ignorado pelo
Branco que, ao desejo de ser reconhecido em sua realidade humana, e não animal: "não há
nada, nada além da indiferença, ou da curiosidade paternalista". Em Fanon, o único meio
para se "romper o círculo infernal", é preciso agir — ou o "enfrentamento", em Maria:

Dissémos na nossa introdução que o homem era um sim. Não cessaremos de o repetir.
Sim à vida. Sim ao amor. Sim à generosidade.
Mas o homem é também um não. Não ao desprezo pelo homem. Não à indignidade do homem. à
exploração do homem. Ao assassínio do que há de mais humano no homem: a liberdade.
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O comportamento do homem não é somente reaccional. E há sempre o ressentimento numa reacção.
Nietzche, em Volonté de Puissance, já o tinha assinalado
Levar o homem a ser accional, mantendo na sua circularidade o respeito pelos valores fundamentais
que fazem um mndo humano, tal é a primeira urgência daquele que, depois de ter reflectido, se dispõe
a agir.

Se em Fanon a liberdade somente vem da luta, Maria e José Cláudio lutavam para
defender a floresta como uma forma de libertação, de exigir o reconhecimento. Ser livre é
não ser servil. E não ser servil ao patrão, ao madeireiro, ao carvoeiro, ao fazendeiro, em
resumo, ao "senhor", significava ter autonomia e controle sobre o corpo e o trabalho. E a
única forma de conquistar essa liberdade era em associação com a floresta.
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Capítulo 10
O Estado e o cercamento da vida

Se a existência é construída, a destruição e o aniquilamento também são
construções sociais. A destruição e o aniquilamento são processos que acompanham o
cercamento dos comuns, e caminham na mesma direção do capital que se beneficia deste
processo. Nesse sentido, reflete Maria:
De certa forma sempre quem se beneficiou dessa situação foram os latifúndios. No entanto, para que
haja uma reforma agrária que efetivamente diminua a concentração de terras na região, ainda falta
muito para acontecer. De fato, mesmo tendo em vista as várias conquistas que têm ocorrido, ainda
existem inúmeras áreas improdutivas na região sul e sudeste do Pará, e também inúmeras famílias
acampadas, lideranças sindicais e ambientalistas sendo assassinados por conta dos conflitos agrários e
ambientais que ainda perduram na Amazônia. Não se tem ideia de até quando este modelo de exclusão
das classes populares irá permanecer neste país, e enquanto se espera pela reforma agrária, os
camponeses, em muitos casos, continuam á margem da sociedade. (Espírito Santo da Silva, 2011: 24)

As práticas sociais não devem ser consideradas apenas enquanto são
revolucionárias: as práticas sociais opressivas também são de grande relevância empírica e
analítica. A opressão deve ser considerada como parte integrante do processo de
construção de alternativas, pelo fato de que continuamente cria e destrói possibilidades de
mobilizações em uma relação dialética entre poder e resistência. Não podemos entender os
comuns sem perceber os cercamentos, espoliações e despossessões que constantemente
(re)criam as condições pela luta dos comuns (De Angelis, 2007). Assim, não podemos
compreender as experiência (agro)extrativista sem considerar os assassinatos, a grilagem
de terra, as ameaças de morte, escravidão, a negação pública e difamação entre outras
formas de pressão contra a existência ao longo do tempo. Entre essas práticas, a
contraditória "ausência do Estado", que opera como uma ausência seletiva, ou uma
impotência estratégica, por presente em outras alianças, e ausente em quanto garantidor do
monopólio do exercício legítimo da força e provedor da legalidade e da justiça.
Como argumenta, de forma convincente, Silvia Federici, "o retorno dos aspectos
mais violentos da acumulação primitiva pode ser observado em cada fase do capitalismo
globalizado, incluindo a atual, o que demonstra que a continua expulsão de camponeses da
terra, a guerra e o saque em escala global, e a degradação da mulher são condições
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necessárias da existência do capitalismo em todos os tempos" (Federici, 2004). Na atual
fase da globalização do capitalismo, a América Latina está permeada pelo que Maristella
Svampa denomina de "consenso das commodities", que significa a "implementação
massiva de projetos extrativos orientados para a exportação, estabelecendo um espaço de
maior flexibilidade no papel do Estado, o qual permite a implantação e coexistência entre
governos progressistas, que questionaram o consenso neoliberal, com aqueles outros
governos que continuam aprofundando a matriz politica conservadora no marco do
neoliberalismo" (Svampa, 2012). Mais especificamente, argumenta Gudynas dentro do
quadro do novo extrativismo, o processo de espoliação dos recursos naturais na América
Latina pode ser igualmente descrito pelo conceito de "extrahección", que ele define como a
"apropriação de recursos naturais imposta com violência e rompendo o marco dos direitos
humanos e da Natureza" (Gudynas, 2013: 11). Nesse contexto, a "não existência" dos
Comuns deve estar novamente em destaque na agenda do capitalismo Brasileiro, em razão
de que eles permitiriam alternativas que são vistas como obstáculos à realidade que é tida
como relevante para o capitalismo nessa fase do "consenso das commodities". Da mesma
forma, a política da preservação e o "desenvolvimento sustentável" tendem, nessa fase, a
ser dominadas, segundo Ariel Salleh, por especialistas em modernização ecológica, em
busca de uma "eficiência quantitativa ao invés de uma eco-suficiência qualitativa",
enquanto que a perspectiva essencial da economia dos comuns é "negligenciada pelos
empresários e governantes porque é uma ameaça à acumulação de capital" (Salleh, 2010).
A "não-existência" dos comuns é produzida em diversas formas: primeiro, pela
desqualificação discursiva como "não-produtiva" (De Sousa Santos, 2006), seguida pela
aniquilação material tanto dos comuns quanto dos comunitários124, através de assassinatos
e da destruição ambiental. Esse processo chega a ser teorizado como uma clara estratégia
política — ainda que de forma metafórica — pelos próprios ruralistas: "essas pessoas não
contribuem para que tiremos milhões de pessoas da pobreza. Algumas vezes eles são
abusados, e precisam ser excluídos da sociedade brasileira" (Loyola e Milanez, 2011). Em
outras palavras, para ser produzida a não-existência dos comuns, os comunitários devem
ser eliminados, simbólica e materialmente. Os dados da Comissão Pastoral da Terra
indicam uma tragédia ainda maior ao longo do tempo, com mais de mil assassinatos apenas
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Assim entendido pela ideia de commoners em inglês, ou conforme Diegues, 1998, "a tragédia dos
comunitários", que traduzo por "the tragedy of the commoners"
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na Amazônia desde a redemocratização. Levantamento da CPT em Marabá (CPT, 2012), a
partir dos registros nos arquivos da entidade, aponta 35 chacinas de trabalhadora/es rurais
entre 1980 e 2003 apenas no sul e sudeste do Pará, com 212 pessoas assassinadas e apenas
duas punições. Entre 1964 e 2010, a CPT catalogou 914 assassinatos de trabalhadores
rurais, advogados e religiosos no estado do Pará, e apenas dezoito casos chegaram a
julgamento, quando onze mandantes e treze executores foram condenados. De 31
lideranças assassinadas, os principais casos acompanhados pela CPT em Marabá, apenas
quatro pistoleiros cumprem a pena na cadeia, conforme tabela abaixo.
Tabela 7 — Situação de punibilidade do assassinato de lideranças no sul e sudeste do Pará

Fonte: CPT, 2013

Os dados anuais da violência fatal contribui pouco esclarecer a dinâmica da
violência associada a expansão do capitalismo. Por exemplo, a queda de assassinatos no
Pará de 24, em 2006, para 5 mortes, em 2007, registrada no caderno de conflitos da CPT
(CPT, 2008), não poderia implicar em grandes conclusões para a promoção de mudanças
de políticas públicas, uma vez que logo em seguida os assassinatos voltariam a aumentar
em número, como as 18 mortes ocorridas em 2010 ou as 12 mortes em 2011. A análise
oferecida por Porto-Gonçalves e Chuva sobre a aparente diminuição da violência em 2007
parece esclarecedora: a violência aumentou entre ações de atores privados na defesa de
seus interesses, o que ocorreu de forma associada a uma desmobilização social pela
diminuição do número de ocupações, o que configuraria, como veio a se confirmar, um
cenário preocupante para o futuro (Porto-Gonçalves e Chuva, 2008: 143). A questão que os
autores chamam a atenção era o "aumento da justiça pelas próprias mãos" com o aumento
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do número de famílias expulsas, um dado a princípio menos espetacular do que os crimes
fatais, mas não menos relevante para a análise do processo: muitas vezes, é por um acaso
que essas expulsões não resultam em chacinas.
Violência está relacionada ao modelo de desenvolvimento, como descreveu Maria
anteriormente citada, que é baseado nos latifúndios empresariais monocultores de
exportação, ideologicamente chamados agronegócio, e que possuem a "violência como
componente instituinte" (Porto-Gonçalves e Chuva, 2008: 146). Essa ideia da violência
instiuinte está relacionada, na minha leitura, à "violência instauradora" da colonização, em
Fanon (1961), como citado acima. A análise do processo colonial por Porto-Gonçalves e
Chuva sugere que a violência está na base da formação territorial do campo, que opera com
a com a desterritorialização: onde o territorializador que invade é o colonizador. Há, no
entanto, um marco da instauração dessa violência "do colonizador", em uma releitura que
faço de Fanon, com a repressão à Guerrilha do Araguaia e a "guerra que veio depois"
(Peixoto, 2012), uma mudança de paradigma, uma profunda transformação nas relações
sociais e nas formas de dominação e de opressão que são garantidas a partir de certos
pressupostos e usos de violências.
Em certo momento de sua atuação ao lado dos sindicalistas no sul do Pará, o
padre Ricardo Rezende Figueira passou a receber ameaças de morte. A passagem é a
seguinte: "Houve de fato um mal-entendido. Comentou que poderiam decidir a minha
morte. Oneide compreendera que já haviam decidido" (Rezende Figueira, 2008: 42). O
diálogo gira em torno de uma discussão se a sua morte havia sido decida, ou não. discutia
se "já haviam decidido" a sua morte, ou se a sua morte ainda seria um objeto a ser
"decidido". Essa reflexão é bastante próxima da definição de Mbembe da ideia da
"necropolítica" como expressão da soberania sobre a morte de outrem, a partir da ideia do
"biopoder" de Foucault: "the power and the capacity to dictate who may live and who may
die. Hence, to kill or to allow to live constitute the limits of sovereignty, its fundamental
attributes" (Mbembe, 2003: 11). O exercício da soberania, nessa interpretação de Mbembe,
reside justamente no controle sobre a mortalidade e na definição da vida como
manifestação do poder.
A violência sempre esteve presente nos seringais (Cunha, 1908; Casement, 1913,
Santos, 1980, Taussig, 1984) e nos castanhais (Ianni, 1978; Emmi, [1988]1999), e seus
espaços permaneceram palco de violências com a colonização. No entanto, os assassinatos
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das lideranças sindicais passou a seguir o modelo repressivo da ditadura, e torna-se uma
estratégia central da contra-reforma agrária dos ruralistas, operando tanto contra os
seringueiros, no Acre, quanto os posseiros no sul do Pará e em Rondônia, por exemplo. A
morte de Wilson Pinheiro, em 1980, e de Raimundo Ferreira Lima, também em 1980, em
Conceição do Araguaia, expôs o andamento de um período de conflitos extremamente
violentos que veio a se instaurar — Chico Mendes dizia que antes de ser assassinado já
havia sobrevivido a seis tentativas de homicídio. A brutalidade da violência contra as
pessoas e a floresta era explicada, pelo próprio Mendes, como um genocídio: "Agora a sua
destruição, eu acho que significa o genocídio de todos nós, que moramos nessas matas e
com repercussão negativa para o resto do país e pra própria humanidade" (Chico Mendes,
1989).
Contra a máxima weberiana do Estado como pretenso detentor do monopólio
legítimo da força, Loureiro e Pinto (2005) argumentam que o Estado, na Ditadura,
compartilhou o monopólio do uso legítimo da violência com as elites. Essa é a explicação
sugerida para a compreensão da prática da “pistolagem”, um componente fundamental no
problema agrário e um fenômeno que, segundo estes autores, se espalhou pela Amazônia
nos anos 1980. Os pistoleiros, muitas vezes policiais, servem para proteger os latifúndios
contra os camponeses, e poderiam ser contratados tanto para a eliminação de posseiros
quanto de lideranças religiosas, políticas e sindicais. O pistoleiro — hoje em dia, as
milícias privadas e empresas de seguranças — constitui parte integrante do processo de
grilagem e apropriação ilegal de terras, expropriações, despossesões, principalmente aquele
sistema gestado a partir da ditadura. Portanto, a violência funciona uma contra-estratégia
de cercamento, privatização e aniquilação dos comuns em face da luta social pacífica
empreendida pelos movimentos do campo.
Ainda no contexto da ditadura, teoria do Estado utilizada por Violeta Loureiro no
exame da violência da ocupação, sinaliza que a principal função do Estado foi garantir o
processo de acumulação do capital:
"O que se questiona é a forma perversa como o Estado brasileiro propõe essa acumulação: através de
um modelo que, de um lado, forma massas excluídas da condição de beneficiárias das políticas
públicas e que, por isso, vão-se tornando cada vez mais empobrecidas e cada vez mais numerosas”
(Loureiro, 2001: 37).
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Essa associação do Estado com a acumulação primitiva, a espoliação, a
acumulação pela despossessão e a exploração é antiga e se sabe desde Marx. E, novamente
contra a máxima weberiana, Foweraker mostrou como ela não se sustenta em análise
empírica do processo de acumulação primitiva. O exemplo que ele dá, farto na literatura
(Martins, 1980; Rezende Figueira, 1986; Pereira, 2013) é o papel da polícia e do Exército
de levar as ordens judiciais e implementar decisões administrativas para limpar a terra de
camponeses e proteger grandes latifúndios e interesses de grandes empresas (Foweraker,
1981: 182). Portanto aquela visão do Estado como centralizador da violência, que
monopolista o uso legitimo para controlar um território, o Estado weberiano onde a política
funciona para formar coalizões, encontra um limite empírico (Foweraker, 1981: 181). A
questão é que, ao contrário das análises destes autores, esse processo não terminou no
passado em uma situação de "fronteira". Ao contrário, como mostra Agamben (2004
[2003]), ele pode continuar de maneira permanente, através do Estado de Exceção, e
mesmo dentro da democracia. A instalação de uma brigada do exército em Marabá para a
Garantia da Lei e da Ordem pode servir de exemplo de uma continuidade desse processo,
como mostro na Tabela 1. E, por outro lado, também ao contrário do que imaginou
Foweraker, o processo de acumulação primitiva também é um processo continuado
(Harvey, 2003)
As análises institucionalistas dos conflitos na Amazônia buscaram investigar,
desde o início da invasão da Amazônia pela empresa capitalista no projeto da ditadura, o
papel do Estado, entendido como o "rule of law", o "Estado de direito". A "pretensão do
rule of law" é uma perspectiva institucional da "vontade de fazer". Como colocam
Hochsteler e Keck: "For a government do do something, it must establish its autority over
the territory; when attempt to do so, it is helpful to have allies" (Hochsteler e Keck, 2007:
183). Nesse sentido, as medidas contidas no Plano de Combate a Violência no Campo,
preparado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em 11 de março de 2006, tem
como objetivo central levar a pretensão do "rule of law" para a Amazônia através de 14
ações que envolvem os poderes judiciários, executivo e legislativos federal e estaduais,
com a criação arranjos institucionais para a resolução de conflitos, no ambiente estadual e
federal. Ainda é preciso investigar o que pode ter melhorado no sentido da construção da
paz ou de formas de controle de uma violência "objetiva-subjetiva" que suprime a
possibilidade da política, portanto, a "anti-violência" em Balibar (2010). Os dados da CPT,
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por enquanto, não indicam que a criação de uma Delegacia de Conflitos Agrários tenha
conseguido aperfeiçoar a capacidade de investigação dos crimes do campo, por diversas
deficiências no processo de instalação. Ao mesmo tempo, militantes do MST passaram a
serem mais criminalizados. Esse processo ocorre a partir de 2010, com a chegada e a
expansão de grandes propriedades pelo grupo financeiro Santa Bárbara, ligado ao Banco
Opportunity. Conforme levantamento realizado junto ao arquivo da DECA em Marabá, os
militantes que lideraram ocupações em fazendas do grupo passaram a ser mais "fichados",
com diversos crimes associados, como acusação de formação de quadrilha, ameaças de
morte, furto, o que fez com que os movimentos sociais denunciassem um processo de
"criminalização"125 em curso a partir dessa "chegada do Império da Lei no Pará", como
escreveu o músico Caetano Veloso. Nesse sentido, parece se confirmar, como apontou
Geffray, que nessas regiões, os fins sociológicos da lei são estranhos ao respeito à sua letra
e de seu espírito (Geffray, 1995: 116)
Portanto, no caso do Pará, a situação de "vontade de fazer" do Estado parece ser
bem mais complexa do que uma ausência a ser substituída pela presença mais ostensiva de
agentes do aparelho estatal. Conforme colocam Hochstetler e Keck, há um problema
relacionado à "vontade":
International human rights organizations have mounted campaign against widespread torture in the
region, the continuing practice of slavery in remote areas, and the steady stream of violence against
human rights workers. There are significant risks in supporting the establishment of governmental
authority in the face of what amounts to warlordism. Until the Brazilian state is able - and willing - to
bring enough coercive force to bear on the region to eliminate the worst of the purveyors of violence
and establish the rule of law, it is hard to expect that new licensing procedures of forest principles
will 'stick' (Hochstetler e Keck, 2007: 184)

O problema, em relação ao aspecto econômico, segundo as autoras, é que os
ganhos em incentivos econômicos de boas práticas não poderiam competir com a rapina e
a impunidade continuasse a reinar. Para uma economia sustentável funcionar, seria preciso
dar conta de grupos violentos que controlam o acesso as instituições. Essa é uma situação
onde o Estado é tido como "corrompido", e foi também objeto de investigações por
Christian Geffray (1998, 2001), relacionando tráfico de cocaína e a corrupção de
125

Em 2010, a CPT, junto da Via campesina, SDDH, Conlutas e Intersindical lançou uma "Campanha contra
a
criminalização
dos
movimentos
sociais",
conforme
http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/acoes-dos-movimentos/182-campanha-contraa-criminalizacao-dos-movimentos-sociais [5 de outubro de 2015]
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autoridades Estado em Rondônia. Ocorre, como no Acre de Hildebrando, a produção de
uma neutralização do Estado, caso de uma violação e não uma subversão do sentido da lei.
Acontece que entre as análises mais institucionalistas da ciência política, como Hochstetler
e Keck (2007), e uma antropologia do Estado corrompido (Geffray, 1998; 2001), há uma
dinâmica de subversões e alianças estratégicas para o funcionamento do aparelho do
Estado que respondem a demandas econômicas dentro de um paradigma de trocas globais
desiguais — não nesse caso de crimes que constituem a neutralização ou um espaço
externo do Estado. Essa perspectiva da ecologia política pode ajudar a compreender certas
práticas de violência especificamente praticada contra ambientalistas, camponeses,
indígenas, ou em resumo: aqueles que lutam pelo comum.
Nesse caso, a hipótese que sustento é que a "vontade" de agir é política, e não
relacionada a uma impotência do Estado, através de seus aparelhos, em controlar um
determinado território como nas explicações da "ausência do Estado". Essa impotência,
portanto, funciona de maneira estrategicamente definida: uma "impotência estratégica"126.
Dessa forma, ao invés de se produzir uma análise na qual existe "uma zona franca", onde
máfias e atividades criminosas agiriam "à parte do Estado", tal como sugerem Possas e Da
Rocha no caso da organização criminosa liderada pelo ex-deputado Federal Hildebrando
Pascoal, no Acre (Possas e Da Rocha, 2014), ou então como as máfias de roubo de madeira
no Pará em recentes operações de repressão a crimes ambientais, a hipótese que sugiro é a
de uma associação de interesses relacionadas ao neoextrativismo (no sentido
latinoamericano atribuído ao termo, como em Gudynas, 2009) — que não se caracteriza
pela "privatização do Estado" como a que produziu o tráfico de drogas em Rondônia, em
descrição de Geffray (2001).
A não—ação ou a omissão do Estado tal como aconteceu nas ausências de
respostas às 15 denúncias feitas por José Cláudio e Maria entre 2001 e 2010, ou seja, tendo
sido os aparelhos institucionais informados e, portanto, com o conhecimento necessário
para agir, pode ter funcionado mais como uma "impotência estratégica". Aqueles que
controlam o Estado e a organização do funcionamento do Estado nesse espaço geográfico,
cria espaços ou momentos de não-ação, isto é, ao contrário da omissão, é uma ação que
deixa, deliberadamente, de ser feita. E apenas agiu após as mortes, com uma forte presença
126

A ideia de uma "impotência estratégica" foi sugerida para aplicação desses casos em que o Estado tem
conhecimento das ilegalidades, mas prefere não agir, em uma reunião com o antropólogo Eduardo Viveiros
de Castro para discutir essa tese, em Paris, novembro de 2013
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na área, o fechamento de todas as serrarias 127 e intensa repressão a todos os crimes
ambientais, durante um curto espaço de tempo. Ou seja, houve uma provocação, decorrente
de uma pressão externa, para o funcionamento do aparelho, que rompeu com as alianças
estabelecidas que faziam com que não funcionasse. Nesse contexto, assim como o Estado,
tal como em Marx ou Foweraker, tem agência na expansão do capital e da apropriação
primitiva, o mesmo ocorre com a expansão do cercamento sobre o comum e sobre a vida.

10.1 As disputas pelos legados
A luta pelos comuns é, ao mesmo tempo, material e discursiva, envolvendo tato a
defesa do acesso à natureza e ao trabalho não-alienado, e a defesa da memória política.
Tais lutas envolvem cientistas sociais – e também cientistas naturais - em quanto sujeitos
produtores de conhecimento. A luta intelectual pelo comum certamente não significa a
tentativa de congelar certas identidades sociais, surgidas em dados momentos e espaços
históricos, com a intenção de estende-las para o futuro; mas significa manter um esforço
constante em documentar e dar sentido a diferentes práticas de violências contra os comuns
desencadeadas pelo Estado e poder econômico. Portanto, uma maneira pela qual a
violência opera contra os comuns é através da contestação da memória coletiva da luta
pelos comuns.
Essa contestação tem ocorrido, no caso das reservas extrativistas, em diferentes
processos de desarticulação da identidade seringueira ao longo das duas últimas décadas.
Entre as diversas celebrações que marcaram os 25 anos da morte de Chico Mendes, em
2013, em um ambiente marcado pela hegemonia da economia verde e do neoliberalismo, o
líder sindical chegou a ser lembrado, no seu próprio estado natal, como "um empresário
verde", assim como um "selo verde", com o nome de Chico Mendes, já foi distribuído para
empresas construtoras, de energia, extrativistas.
Nesse sentido, a luta pela memória e as tentativas de difamações acontecem de
maneira articulada ao cercamento territorial e da vida. A recente publicação, em dezembro
de 2014, do Relatório da Comissão Nacional da Verdade, embora tenha avançado em
127

IG (2011) Após mortes, Ibama decide fiscalizar madeireiros no Pará, 02 de junho
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/pa/apos+mortes+ibama+decide+fiscalizar+madeireiros+do+para/n1596
998761566.html [10 de outubro de 2015]
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esclarecer o papel do Estado na repressão aos camponeses, foi entregue sem que a maior
resposta esperada pelos familiares dos 69 combatentes assassinados tivesse sido oferecida:
a localização dos corpos dos desaparecidos. Permanece uma agência desses mortos que
opera na região, não pela "martirização", mas pelo terror, favorecendo o funcionamento de
uma "economia do terror" sobre as formas de dominação (Taussig, 1984). O combate à
impunidade histórica pode não ter um efeito imediato dissuasivo na violência, como reflete
Henri des Roziers (Entrevista, 32). No entanto, servem para marcar um tempo e construir a
história da região. Essa foi a análise que Henri des Roziers realizou a partir do julgamento
de dois crimes considerados "históricos" E ocorridos na região: a Chacina da Fazenda
Princesa (1985), e o assassinato do líder sindical José Dutra da Costa (2000):

Em crimes contra a humanidade pode acontecer que o condenado, estando muito velho, não vá à
prisão. Mas o crime é condenado na história. Esses dois julgamentos foram históricos, reconhecidos
oficialmente na história, e pelo direito, que foram muito graves e foram condenados. Importa menos
que seja executada a sentença. O fato está dito. Para a memória da história de um povo, de uma
geração: foi um fato, foi julgado e condenado. Para a memória coletiva. Um crime grave que não vai
cair no esquecimento. Mesmo tanto tempo após, mesmo que não vão prisão, foi condenado 128

No julgamento dos assassinos e do mandante do assassinato de José Cláudio e
Maria, o casal foi acusado pelo juiz de "dar causa ao conflito". Como foi exposto acima,
nesse discurso as vítimas foram criminalizadas. Durante os debates entre a promotoria de
acusação, os auxiliares da acusação e os advogados de defesa, ao invés de ser julgado um
crime específico de acordo com a tipologia penal, cinco teses foram trazida aos jurados.
Isso reforça a hipótese de Geffray de que a ficção legal pode subverter as regras do jogo da
democracia (Geffray, 1995: 117)
Primeiro, o juiz que conduziu o processo, como já exposto, considerou o caso um
conflito agrário em que o casal, ao denunciar a compra ilegal e as tentativas de expulsões
forçadas, a prática de violência contra os agricultores que ocuparam a área, teria dado
"contribuído para o crime", "acarretando assim o agravamento do conflito fundiário". A
tese é que deveria ser julgada, portanto, as atitudes do casal. Eu chamo essa tese de
"criminalização da vítima".
A promotoria apresentou duas teses para acusação. A primeira, que considero da
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Milanez, Felipe (2014) Dois passos contra a impunidade no "coração das trevas" da Amazônia, 13 de
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"martirização" é que o casal defendiam a natureza, um problema global, eram
ambientalistas defensores da Amazônia, e portanto, os assassinos, ao matarem José
Cláudio e Maria, seriam também responsáveis pela destruição da Amazônia. A segunda
tese, pelo segundo promotor, era que o assentamento era uma região violenta, que os
assentados eram violentos, que José Cláudio era violento, que os assassinos eram
violentos, e portanto todos deveriam ir para a cadeia. Essa segunda tese considero como da
"terra-sem-lei", onde um justiçamento deveria ser exemplar. O promotor utilizou cerca de
15 minutos para abordar um caso paralelo, que havia sido trazido por José Rodrigues,
acusado de ser o mandante, no qual, em tentativa de difamação de José Cláudio e seus
familiares, ele era acusado de ter cometido um outro assassinato, sem relação com o crime
em discussão. Nas palavras do promotor, se José Cláudio estivesse vivo, também estaria
sentado no banco dos réus:
Eu poderia muito bem ter devolvido o inquérito, ter feito outra coisa que não denunciado os irmãos do
Zé Cláudio. Só que eu sou um profissional do direito, eu sou membro do Ministério Público. Eu tenho
um dever funcional, eu tenho um dever com a minha consciência. Mesmo baseando-se apenas tão
somente na palavra do Manoel, que foi levado na delegacia pelo José Rodrigues, eu falei: não, a morte
do Pelado, pra mim, é uma morte como qualquer outra. Tem que ser investigada. Os acusados tem que
ser responsabilizados. Sejam eles quem fossem. É com toda a tranquilidade que eu digo pra vocês: se
o José Cláudio estivesse vivo, se ele tivesse sido pronunciado e tivesse vindo pro Tribunal do Juri, eu
também estaria ali acusando ele. Eu também estaria ali fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo
hoje. Eu tenho imparcialidade. (Processo no 0005851-94.2011.814.0028, Comarca de Marabá)

A quarta tese era a da defesa: "julgamento exemplar". A defesa foi dividida entre
os advogados que julgavam os irmãos, e o advogado, primo da cartorária que havia
vendido o lote a José Rodrigues, a defender o segundo pistoleiro. Em síntese, diante das
acusações vagas da promotoria, a tese da defesa girava em torno da "injustiça social" e da
"prisão exemplar", e seus clientes seriam injustamente presos para responder a um crime
não investigado. Se o que estava sendo julgado era um caso para dar uma resposta a mídia,
nesse sentido, "exemplar à sociedade", os mais fracos, acusados injustamente, estaria,
respondendo no lugar dos mais fortes. Como o caso teve grande repercussão, e para
responder a acusação de que os violentos assassinos teriam matado um herói da floresta,
sustentaram que a prisão era "exemplar": na falta de investigação, a polícia teria prendido
os pobres que não poderiam se defender, ao invés de prenderem os verdadeiros criminosos
que destroem a Amazônia, como os grandes fazendeiros e os grandes madeireiros.
A quinta e última tese foi elaborada pela assistência da acusação, que eram os

247

advogados dos movimentos sociais. Foi a tese do "crime por terra". Houve um conflito por
terra, um pequeno fazendeiro teria comprado irregularmente a área, após ser denunciado, e
vislumbrando perder seu dinheiro, decidiu manter a honra: perco a terra mas não perco a
honra. Em razão disso, teria encomendado as mortes.
Essas diversas teses em conflito sobre um caso de um duplo assassinato refletem a
complexidade de uma resposta apenas jurídica à violência na região. Dois anos após ter
sido realizado o julgamento em Marabá, a promotoria pediu a absolvição dos irmãos de
José Cláudio do crime que haviam sido acusados e que teria contribuído, conforme expus
acima, para a sua difamação durante o julgamento de seu próprio assassinato e, nesse
sentido, à própria impunidade do caso que foi concluído da seguinte maneira: considerado
um crime de encomenda, uma empreitada criminosa, na qual os executores foram presos e
o autor intelectual posto em liberdade. Aqueles que decidiram pela morte de outrem
tiveram soberania para exercê-la.
O brutal assassinato do casal revelou-se um crime que permitiu uma interpretação
política além da tipologia penal. Ao aplicar o tipo penal ao caso factual, a interpretação do
juiz de direito que presidiu o Tribunal do Júri, conforme a sentença, enquadrou o
homicídio dentro uma categoria política: "a razão dos dois crimes foi a disputa pela posse
da terra rural"129. Como a disputa pressupõe dois lados antagônicos, ela teria ocorrido em
razão de uma ação das vítimas, novamente, conforme a sentença: "o comportamento da
vítima contribuiu, de certa maneira, para o crime" (ibid. id.). Portanto, dentro de um
sistema jurídico institucional, existiu (1) uma "razão" política para o crime, isto é: um
motivo pelo qual certas pessoas insurgiram-se e provocaram uma situação de conflito.
Como o conflito foi resolvido por um mecanismo que eliminou dois adversários, ocorreu
um exercício de soberania de um sobre a existência de outros, o poder de um exercido
sobre a vida, isto é, um biopoder, como coloca Foucault (1997), no entanto, como se
exerceu pela morte, e não pela vida, essa relação política decide sobre a morte, uma
necropolítica (Mbembe 2003). Nesse mesmo sentido, (2) existe um tipo de
"comportamento" que legitima dentro da necropolítica o exercício da soberania sobre a
vida de outrem, e esse comportamento normativamente desviado é o "enfrentamento".
Como já transcrito acima, o juiz relata na sentença 130 : "a vítima enfrentou o irmão do
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acusado Lindonjonson, o corréu José Rodrigues Moreira, tentando fazer justiça pelas
próprias mãos, utilizando terceiros (posseiros/sem-terra) para impedir o corréu de ter a
posse de um imóvel rural" (ibid).
Se a "ousadia", o alimento do "enfrentamento", era a possibilidade da luta por um
convívio "com a floresta de forma sustentável, ecologicamente sustentável e viável e
justa" (Entrevista 2), a "ousadia" é utilizada na narrativa hegemônica para a justificar as
mortes de Maria e José Cláudio, o biopoder de decidir sobre a vida e o cercamento da
existência. A questão da ousadia é portanto um problema central que merece reflexão, por
expor profundas contradições do desenvolvimento, da democracia e da possibilidade da
política a ser exercida como uma anti-violência no Brasil, tal como tentei desenvolver
nesta tese.
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Considerações Finais

Esta tese partiu de um caso específico para discutir problemas amplos das
contradições do desenvolvimento na Amazônia. Ao invés de um estudo de caso, preferi
construir um estudo a partir de um caso, por perceber as grandes questões que poderiam se
revelar desta análise aprofundada. A ecologia política, paradigma de investigação, permitiu
integrar contribuições de diferentes disciplinas para responder aos questionamentos
propostos.
O primeiro questionamento, uma pergunta menos analítica, porém intrigante, era
o que levou o casal a lutar mesmo sabendo das consequências sobre suas vidas.
Inicialmente, a proposta de registrar as experiências foi feita de uma forma ampla e com
permanente diálogo ao longo de toda a tese. Conforme procurei demonstrar que ele e ela
tinham consciência do risco que corriam, tentavam construir estratégias de sobrevivência,
sejam estratégias políticas de alianças, ou seja logísticas, de se protegerem nos
deslocamentos e no cotidiano.
Apresentei evidências de que eles lutavam para sobreviver. Mas para sobreviver,
ele e ela precisavam lutar. Como disse José Cláudio no TEDxAmazônia, a palestra que
talvez tenha tido o maior efeito em termos de provocar uma repercussão ao caso: "Sou ser
humano, tenho medo. Mas o meu medo não empata d'eu ficar calado. Enquanto eu tiver
força para andar, eu estarei denunciando todos aqueles que prejudicam a floresta." (Ribeiro
da Silva, 2010). Maria, na entrevista, insistiu: "Mesmo com recurso pouco, a gente resiste"
(Entrevista 2). Essa coragem, espero ter conseguido demonstrar através da interpretação
que ofereço no capítulo 9, em torno da ideia de ousadia. A resistência, como mostrei, foi
construída dentro de um processo de subjetificação que emergiu do movimento social
camponês. Defender a floresta não era um capricho, mas a possibilidade de existir. E,
nesse sentido, espero também ter respondido o "contra quem" eles lutavam: contra aqueles
que ameaçam a possibilidade de existir em convívio com a floresta, a única forma de não
se tornar escravo - como sugiro em minha interpretação no capítulo 9.
O problema da violência no campo na Amazônia, como adiantado incialmente, é
um problema amplo. Em toda esta tese procurei abordar diferentes dimensões da violência,
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de forma dialética analisando os processos e as relações que constituem as condições para
a violência. As violências que investiguei ocorrem associadas à expansão do capitalismo,
um processo violento na separação do ser humano da sua força de trabalho e da sua relação
com a natureza. O processo de cercamento é um processo continuado, e aquela/es que
lutam pelo comum, por uma "vida na ecologia, onde não há cerca" (Kopenawa, 2015), são
obstáculos para a circulação do capital. Essa análise foi apresentada no capítulo 1 e na
segunda parte, ao analisar o longo processo de avanço do capital sobre os castanhais, e
sobre o espaço aonde existiram os castanhais.
No caso brasileiro analisado, esse sistema político econômico avança de forma
contraditória aos preceitos da democracia, se esta for entendida no sentido do acesso à
cidadania e igualdade pelos direitos fundamentais escritos na Constituição Federal. Os
sucessivos governos e aparelhos do Estado, ao invés de garantirem a igualdade no acesso à
cidadania, participam do sistema político econômico de cercamento e de aniquilação do
comum pela ação, omissão ou pela não-ação, a "estratégia da impotência" sobre a qual
discorri. Esta participação do Estado ocorre por meio de alianças materiais com interesses
privados, e compartilha e contribui para a narrativa hegemônica, como a situação do juiz
do caso discutido, uma vez que, como também foi explicado, o processo de aniquilação do
comum é ao mesmo tempo material quanto discursivo. As mudanças institucionais, que
poderiam estabelecer mecanismos democráticos para a resolução de conflitos, são
contraditórias às políticas econômicas. Isso limita, como este caso mostra, os mecanismos
jurídicos de resolução de conflitos socioambientais.
A rápida destruição do PAE Praialta Piranheira, como mostrei, aconteceu em uma
associação complexa de interesses. Foi possível identificar a pressão econômica
organizada por trocas globais desiguais; a expansão do Capital e a construção de espaços
comprimidos de extração; sistemas locais violentos e de Exceção, onde a soberania política
se exerce sobre o poder de decidir sobre a vida e sobre a morte. Nesse contexto, os
aparelhos do Estado, que o casal procurou anualmente na última década, não cumpriram a
sua parte no acordo fundamental firmado entre a/os agricultora/es agroextrativistas, qual
seja: o comprometimento das famílias agroextrativistas associado com as garantias
institucionais para o desenvolvimento do projeto.
A partir do registro da experiência de José Cláudio e Maria, foi possível conhecer
a proposta agroextrativista, agroecológica e ambientalista que propunham e praticavam
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como alternativa ao desenvolvimento predatório. Um movimento contra-hegemônico
político e epistêmico, cujo objetivo é transformar um processo de aniquilamento do
comum que coloca em risco a capacidade de sobrevivência da humanidade. As formas de
relacionamento com o ambiente são pensadas com os paradigmas da justiça e da
sustentabilidade - esta entendida no sentido do tempo e da capacidade de produção e
reprodução.
Se o processo de aniquilação do comum é um processo continuado, que ocorre
pela imbricação de formas de opressão de raça, classe e sexo, então as abordagens
analíticas que propus, ao relacionar a economia política ecofeminista com a
descolonialidade, pode ser um movimento epistêmico importante a ser desenvolvido. Isso
permite vislumbrar novas possibilidades de investigação sobre a construção de alternativas,
que sejam desenvolvidas em uma dupla ecologia: a ecologia dos saberes e as ecologias de
vidas, humanas e não humanas. O trabalho apresentado pelas mulheres do GTAE, no
assentamento, revela o que há alguns anos era escondido: a participação das mulheres nas
lutas camponesas. Assim como as mulheres emergiram no agroextrativismo, encontrando
mecanismos para articularem-se e para romper com as formas de dominação, também, em
outras situações apresentadas nessa tese, foi possível perceber mudanças positivas mirando
o futuro. Comunidades quilombolas, ameríndias, camponesas, ribeirinhas, e diversos
outros grupos subalternizados, estão conseguindo reverter um processo ativo de
invisibilização. Com isso, em alguns casos, têm sido possível articular na esfera pública os
interesses específicos com os interesses gerais da sociedade, como por exemplo a defesa
do ambiente, da floresta, dos rios, da dignidade, da justiça, da democracia, da igualdade,
em suma, em torno da existência comum. É um longo caminho. A ecologia política, a
descolonialidade e o feminismo sãos as possibilidades que vislumbro para desenvolver os
temas aqui levantados, em diálogos disciplinares e de coletividades.
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novembro. Procurador do Ministério Público Federal
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Valente, Bruno (2014) Belém: 11 de

Entrevista 49

Entrevista não confidencial Costa, Israel Rodrigues (2014) Marabá:

16 de novembro. Trabalhador rural ameaçado de morte
Entrevista 50

Entrevista não confidencial Matos, Atanagildo (Gatão) (2014)

Marabá: 16 de novembro. Diretor do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) em
Marabá e Belém
Entrevista 51

Entrevista não confidencial Lopes, Hilário (2014) Marabá: 18 e

19 de novembro. Agente da CPT em Tucuruí
Entrevista 52

Entrevista confidencial

Entrevistado 52 (2014) Marabá: 20 de

novembro. Policial civil
Entrevista 53

Entrevista não confidencial Santos,

Claudemir

(2014)

Nova

Ipixuna: 23 de novembro. Professora no PAE Praialta Piranheira, irmã de José Cláudio
Ribeiro da Silva
Entrevista 54

Entrevista confidencial

Entrevistado 54 (2014) Canãa dos

Carajás: 20 de novembro. Militante do MST
Entrevista 55

Entrevista não confidencial Kayapó,

Mro'ô

(2014)

Aldeia

Touredjam, Ourilândia do Norte: 25 de novembro. Cacique da Aldeia Touredjam.
2015
Entrevista 56

Entrevista não confidencial Valdenilson

Gavião,

Ruivaldo

"Nenzinho" Zézinho (2015) Terra Indígena Mãe Maria: 15 de abril. Liderança do povo
Akrikatejê
Entrevista 57

Entrevista não confidencial Silene Gavião, Kátia (2015) Terra

Indígena Mãe Maria: 15 de abril. Cacica e liderança do povo Akrikatejê
Entrevista 58

Entrevista confidencial

Carajás: 17 abril. Assentado e líder sindical.
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Entrevistado 58 (2015) Eldorado dos

Anexo 1:
Transcrição da Entrevista com José Cláudio Ribeiro da Silva
[Entrevista 1]
Entrevista realizada por Felipe Milanez, em diferentes situações abaixo descritas e
dividida em 6 partes. Todas realizadas em sequencia próxima, em frente ou ao redor da casa
onde José Cláudio vivia com Maria do Espírito Santo da Silva, no PAE Praialta Piranheira,
em Nova Ipixuna/PA. Dia 9 de outubro de 2010

Parte 1:
Entrevista realizada em frente a casa de José Cláudio e Maria
Entrevistador: Seu Cláudio, como que é todo o teu nome?
José Cláudio Ribeiro da Silva (JCRS): José Cláudio Ribeiro da Silva. Nome de presidente da
República, né?
Entrevistador: E o nome do teu pai como é que era?
JCRS: Meu pai.. o meu pai é o que tá no meu documento. Nelson Alves da Silva.
Entrevistador: O Ribeiro é da tua mãe?
JCRS: uhum [concorda]. É Raimunda Ribeiro da Silva.
Entrevistador: Por que que o nome do teu pai é o que tá no documento?
JCRS: É porque o meu pai biológico, por força do tempo, de alguma coisa que não deu certo, e eu
quando eu me entendi por gente já estava no poder do meu avô. E que é meu pai que tá no meu documento.
Entrevistador: Tu não chegou a conhecer o teu pai biológico?
JCRS: Conheci. É um cara espetacular, um cara bom. Conheci ele sim.
Entrevistador: E quem te criou foi o teu avô?
JCRS: Foi.
Entrevistador: E o que teu avô fazia?
JCRS: O meu avô era agricultor, mas aquele agricultor de verdade, aquele que plantava só coisas pra
comer, arroz, milho, feijão, fava, mandioca, fazedor de farinha, criava porco, galinha.
Entrevistador: Ele fazia roça de toco, como é que era?
JCRS: É, roça de toco. Aqui na nossa região, até hoje o que predomina é a roça de toco, né.
Entrevistador: Ele derrubava sozinho?
JCRS: É naquele tempo não existia motosserra, era os homens eram mais trabalhadores do que hoje.
Então ele derribava no machado, brocava, derribava, queimava. Naquele tempo não tinha juquira, era floresta
pura mesmo.
Entrevistador: Floresta alta, castanha…
JCRS: Não, castanha não.
Entrevistador: E o que é que tinha?
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JCRS: Porque as castanhas a gente sempre respeitou. Escolhia aqueles lugares que não tinha a castanha.
Mas as outras arvores tudo ia pro chão, jatobá, amarelão, tudo quanto é madeira ia pro chão.
Entrevistador: Ele nasceu quando?
JCRS: O meu pai? O meu avô nasceu em 1914.
Entrevistador: Aonde?
JCRS: No Piauí.
Entrevistador: E veio pra cá com quantos anos?
JCRS: Quando ele veio pra cá deveria ter uns 19 anos…por ai assim, 20 anos no máximo.
Entrevistador: Veio atrás de terra pra agricultura?
JCRS: Não, ele veio atrás de um tratamento pra um irmão dele que teve um problema de garganta. Mas
naquele tempo ninguém sabia o que era, mas hoje como tá a coisa mais evoluída a gente acha que ele tinha um
câncer de garganta. E ele veio pra cá em busca de um tratamento pra esse irmão dele. Veio ele, ele só eram três, o
pai, o irmão e ele, e trazia uma sobrinha. E aí quando ele chegou aqui o irmão faleceu e ele resolveu ficar por
aqui. Naquele tempo ele trabalhava de garimpo. Ele era solteiro, trabalhava de garimpo. Naquele tempo o rio
Tocantins quando secava dava muito diamante. O pessoal trabalhava nos pedral a fôlego, como de fôlego mesmo,
sem precisar de máquina, nem de equipamento nenhum. O cara mergulhava, tirava aquele cascalho, e pegava o
diamante. Então ele trabalhava nessa atividade.
Entrevistador: ele trabalhou até quando nessa atividade?
JCRS: Ele trabalhou pouco, não deve ter tido uns 3, 4 anos por ai assim, ai ele conheceu a minha avó.
Minha vó, era de Jatobá, o que nesse tempo não era Jatobá, era Malichal. um povoadozinho na beira do rio, que
hoje era Alcobaça que hoje é Tucuruí.
Entrevistador: Tucuruí lá ficou debaixo d’água?
JCRS: Não, Tucuruí ficou por baixo da barragem. Ai ele conheceu a minha avó, minha avó era viúva,
tinha um casal de filhos, que era a minha mãe e um tio, que inda vó só teve esses dois filhos. E ai todos os dois
sem nada, eram todos os dois trabalhador e resolveram juntar os bregueços, né. E ai então esse senhor, que é meu
avô hoje, e meu pai, criou a minha mãe. Não é, eu e ele não somos geneticamente de sangue não tem nada. É uma
sequência de acontecimentos que teve.
Entrevistador: Tu nasceu em Marabá?
JCRS: Nasci em Marabá. No dia 22 de janeiro de 1957.
Entrevistador: Nessa época o teu vô era agricultor e ele produzia comida pros castanheiros?
JCRS: É pros castanheiros. A função era fazer roças de mandioca, fazer farinhas, e vendia pro pessoal
que tinha um ponto de castanha, como os Almeidas, os Pinheiros, os Mutran mesmo, “Claudionor” [nome
confuso] Maranhão, que era outro castanheiro… Esse pessoal que mexia com castanha. Então eles compravam
muita farinha porque a alimentação do castanheiro é basicamente, na mata, era só farinha. Inda tinha um trabalho
doido porque não era vendida em saco a farinha. Era vendida em paneiro, chamado quarta de farinha. Pegava
duas latas de farinha num paneiro. Um paneiro feito de olho de paia, de palmeira do babaçu, empandeirado com
uma folha chamada guarimã. Então era feito aquele paneiro de farinha com duas latas de farinha chamava-se
quarta de farinha.
Entrevistador: E quanto é que ele vendida, ele trocava?
JCRS: Não, vendia mesmo por dinheiro. Mas naquele tempo era um preço que, eu não sei porque a
moeda já mudou tanto desse tempo pra cá, que eu só sei dizer que quando eu me entendi era Cruzeiro. Agora o
valor de uma quarta de farinha daquelas sinceramente nem ele sabe mais dizer.
Entrevistador: E tu começou a trabalhar na agricultura tu aprendeu assim, desde pequeno tu já
trabalhava no campo?
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JCRS: Desde pequeno. O garoto do campo com 5 anos ele já começa a fazer alguma coisa. Pelo menos
debuiá feijão, ou olhar o feijão no sol, mas ele já começa com alguma atividade. E…
Entrevistador: Tu não chegou a ir pra escola?
JCRS: Eu fui pra escola. Naquele tempo os pais botavam um professor pra dentro de casa, né. Cara que
soubesse ler e escrever já era um professor, e colocava lá dentro da casa pra começar a ensinar naquele tempo do
abc mesmo, o abcd. E eu fiz, ainda cheguei, eu sou do tempo que o primário ia só até a quinta série, e você fazia
uma admissão, ai ia pro ginásio, no tempo naquele tempos trás. Ai eu estudei até uma sexta série.
Entrevistador: O teu primeiro trabalho com o que que foi fora trabalhar ajudando a família?
JCRS: Era juntar castanha. Castanheiro com sete anos de idade.
Entrevistador: Ai tu andava acompanhando e colhendo castanha, assim que tu aprendeu andar na mata?
JCRS: Foi. Eu ia para a mata colher castanha, eu não sabia cortar, não deixavam eu cortar porque eu
era pequeno. Tinham medo de eu cortar a mão, né. Porque o castanheiro tem que cortar ouriço apoiando com a
mão. Mas eu juntava a castanha e eles, o meu pai, ia e cortava.
Entrevistador: e tinha muita castanha no castanhal?
JCRS: Tinha. Tinha muita castanha.
Entrevistador: Quanto chegava a colher?
JCRS: Ah chegava a colher 50 hectolitro, mais… Porque era município e todo mundo cuidava. Mas eu
tinha uma vantagem, porque eu não trabalhava na roça, né, então eu passava o tempo todo colhendo castanha. Ai
eu…
Entrevistador: Quando é que se colhe castanha, em que época do ano?
JCRS: Ela começa a cair agora no mês - já tem pé que começa a cair agora no mês de outubro - mas
ela começa mesmo em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março ela termina o período. É o
mesmo período do cupuaçu, e de outras, do pequi, o pequiá, na nossa região é o pequiá, o oxi. Tudo é essa época.
A andiroba também cai nesse tempo. A andiroba é para tirar óleo pra cosmético, né. Inclusive agente também tem
um trabalho com essas coisas.
Entrevistador: Naquela época o pessoal já tirava óleo de andiroba?
JCRS: Já, o pessoal tirava de maneira rústica, né, que não é o aconselhado pelo Conselho de Farmácias,
mas o pessoal já tirava e utilizava, né. Por exemplo, a gente foi criado na base da andiroba: doía a garganta, tava
gripado, a mãe da gente fazia um melado lá de banha de galinha, andiroba, mel, umas gotas de limão, socava na
goela do sujeito e o cabra no outro dia tava bom. Pra tosse, também, coisas assim…
Entrevistador: Nessa época não tinha dono de terra?
JCRS: Quando meu pai.. até 60, dedada de 60, em 61, 62, 63 por aqui assim, o cara não era dono de
terra. Tu ficava nessa área aqui até quando tu queira, quando tu não queira tu arrumava teus, tuas tralhas , e ia
embora pra outro lugar e a terra ficava ai. Não tinha esse negocio de eu: eu só saio se eu vender. Não tinha isso.
O cara ia para outro lugar, se situava lá de novo, começava a trabalhar de novo, dava a doida pra ir embora e ele
ia embora e largava lá de novo também. Quer dizer que: tudo o que ele tinha em cima ele colhia, botava o trocado
no bolso, as coisas e ia embora. Mas em 63, mais ou menos, 64, ai começou a emigração do povo do sul pra cá, e
ai começou a divisão de posse de terra. Ai começou a divisão de terra.
Entrevistador: Mas essas pessoas que tinham terra elas continuavam tendo? Quem já vivia aqui
continuou tendo a sua terrinha?
JCRS: Muitos ficaram sem! Não foram espertos e ficaram sem a terra.
Entrevistador: Por que que eles não foram espertos?
JCRS: Muitos, muitos, achavam que esse negócio de posse de terra era ilusório, não era real. Outros, o
cara chegava: - “não, eu te dou cinco conto, dez conto, por isso aqui”. E ai o cara, quando pensou, quando
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começou a abrir o olho já não tinha mais lugar para ficar. Porque a imigração de 64, 65, 70 até 80, aqui foi um
enxame de gente de fora que veio pra cá. E ai foram colonizando as terras, ajeitando… Em 1970 teve a abertura
da Transamazônica né, que foi um enxame de nordestino vindo para ai para todo o lugar. E…
Entrevistador: E o que que aconteceu contigo nessa época?
JCRS: Aconteceu o seguinte: a gente vivia com essa cultura, o costume que a gente tinha. E meu pai
virou, que agora a gente pode chamar na língua, de atravessador, né. Porque meu pai comprava a produção dos
outros agricultores. Comprava milho, feijão, arroz, essas coisas, porque ele tinha um patrão em Marabá. Ele era..
Não. Ele é, até hoje, usineiro e beneficia arroz. Era um comprador. Ele comprava tudo: arroz, feijão, farinha,
todas essas coisas. E meu pai trabalhava com ele e comprava as coisas e revendia para ele. Então, era uma
espécie de atravessador, né. Nesse tempo a gente chamava de outro nome: marreteiro, uns negócios assim. E ai a
gente tinha, com o negocio melhorou pra gente, né, que o meu pai ralou muito. Mas aí a gente já tava melhor.
Naquele tempo, num era carro, era burro. A gente tinha uns 15 a 20 burros em casa. E ai chamava-se tangida de
burro: seis burros um homem tropiava, carregando as coisas, levando e trazendo. E ai o meu pai trabalhava dessa
maneira. Por volta de 70, por aí assim, a gente começou a perder a essência do trabalho que a gente fazia com
essa imigração que chegou. porque ai começaram a fazer as derribadas, mas introduzir capim, a pastagem e a
criação de gado, e ai…
Entrevistador: Tu trabalhou com isso?
JCRS: Trabalhei, eu trabalhei com isso. A gente trabalhou com isso. Porque eu me lembro: um senhor
da Bahia, chamado Deli, ele comprou uma terra atrás da nossa. Então, o ponto de partida era por dentro da nossa
terra. Tinha uma estrada por dentro da nossa terra que saia, pegava um canto da terra, pegava o pique e ia para
essa terra dele. Então, quando ele trouxe a mudança, iche, começava a tirar do caminhão, eu vendo aqueles sacos
enormes, cheio de coisas assim, né. Falei: arroz? Mas… eu sabia que a Bahia não produzia lá tanto arroz assim
pro cara trazer. Ai eu curioso fui lá, peguei, um negocio macio assim… Depois eu descobri: era semente de
capim que o baiano trazia já, da Bahia. Do capim colonhão. Ai eu me lembro como foi hoje: o Deli falou pro meu
pai: - “Seu Nelson, o senhor tem horror de juquira aqui, rapaz….” Primeira vez que eu ouvi o nome de juquira,
que eu não conhecia o nome de juquira, eu conhecia como capoeira. Que a linguagem nossa aqui era capoeira.
Você botava uma roça na mata, plantava arroz, milho, mandioca, depois que você tirava a mandioca, ficava a
capoeira. Ai a gente largava ela de mão pra lá, ia fazer outra. Quando a gente chegava um determinado tempo,
uns 5 anos, 6 anos, aquela que a gente tinha feito primeiro, a gente voltava pra ela de novo e começava uma
sequência de novo até ir lá. Quer dizer que a gente tinha um período ai que a gente ia trabalhar uns 10 anos em
cima de um trecho seguido, para depois poder mexer na floresta de novo. O qual que agora com incentivo da
pastagem, isso não acontece. Porque o cara faz uma roça, quando muito, ele planta um pedaço de arroz e milho,
quando não ele só joga capim mesmo e já vai fazer outra abertura lá na frente. E ai foi quando a gente perdeu a
essência do trabalho que fazia, foi nesse ponto.
Entrevistador: Foi nessa hora que tu te deu conta que tava sem terra?
JCRS: Não, não foi nessa hora. Essa hora eu ainda não apitava quase nada. Eu tava com 13, 14 anos,
era o meu pai. Ai a gente começou a derribar as capoeiras - e juquira que a gente tinha, como eles falaram. De
presente logo o cara deu logo três sacos de semente pra ele, né. Ai ele fez logo assim na frente da casa uma baita
duma juquira que tinha lá, derribou tudo, queimou aquilo. E aquele troço nasceu como semente de alface! E ai
quando a bicha ensimentou - não, pode deixar ensimentar, veio ensinar como é que a gente tirava a semente,
como é que tratava a semente. No prazo mais ou menos de uns 5, 8 anos, com uns 8 anos mais ou menos: aí nós
não tínhamos mais terra. A nossa terra… #00:16:42-4#
Entrevistador: Isso no final dos anos 70?
JCRS: Ah isso já no início de 80 por ai, 78 mais ou menos… 76, 78. 76 eu fui para o Exército, passei
um ano lá, voltei. Ai foi, eu me casei, foi um outro casamento, não é esse. Foi o primeiro casamento. Ai a gente
trabalhava, botava roça eu não perdi a essência de plantar. Eu plantava o arroz, milho… Só que aí eu só plantava
arroz e milho, não plantei mais mandioca. Aí eu botava capim. Ai em 78, chegando a 80, nos não tinha mais terra.
Porque quando a terra tá toda em pasto, você já não tem mais terra.
Entrevistador: Quando que tu conseguiu terra de novo?
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JCRS: A gente vendeu esse trem lá. E ai a gente já tinha uma casa na cidade, lá em Morada Nova, que
era um povoado. A gente foi pra lá, e como a gente resolveu colocar comércio, mas ai eu trabalhava de
caminhonete, né, eu tinha uma caminhonete, trabalhava carregando gente pra Jacundá, pra Goianésia. E a minha
companheira tomava conta de um comércio. Mas ai o negócio foi ficando difícil, e a gente juntou o resto do
dinheiro que tinha e conseguimos essa terra aqui.
Entrevistador: Essa onde tá tu chegou, tu comprou ela?
JCRS: Foi, a gente comprou de posseiro. Porque isso aqui é outra longa história, esse assentamento
aqui…
Entrevistador: Onde que a gente tá?
JCRS: Isso aqui é o Projeto de Assentamento Agroextrativista. Quando foi criado. Mas isso aqui era
ponto de castanha, d’um famoso, que agora tem um advogado, que era filho dele, chamado Coraci Costa. Isso
aqui era de um senhor de Coraci Costa. Que o nome dele não é Coraci, é Hidelbrando. Que ele tem um filho
chamado Hildenor Barros que é advogado em Marabá. Do tempo dos coronéis, esse advogado do tempo dos
coronéis. Inclusive essa região toda aqui era do Coraci, d’um senhor de Passarinho e lá na boca do Praialta era
um tipo de aforamento dos Mutran. Do Benedito Mutran, esse pessoal… Isso aqui era região de castanha. Como
os donos de castanha só tiravam castanha, e os pessoal que trabalhavam com eles iam pro garimpo, no verão iam
pro garimpo trabalhar no garimpo, no rio. Quando era no inverno vinham tirar castanha de novo. Quando
começou a evoluir e começou a chegar as leis trabalhistas pra cá, e começaram a patrões a pagar indenizações
muito caras, tinha gente que trabalhava com eles há 40 anos… Há 20 anos, há 30 anos… E assim por diante. Eles
começaram a. Dividiram as áreas de terras dos castanhais, essa área daqui, eles dividiram em parcela. Os
castanheiros, aquele pessoal que trabalhavam com eles, os mais velhos, eles foram dando um pedaço de terra
como forma de indenização dos tempos de trabalho. Acontece que eles não podiam fazer isso porque a terra aqui
é da União. Não era terras deles, né. mas como eles se achavam dono, eles fizeram isso, dividiram. O pessoal não
tinha costume de tocar a sua vida por conta própria, né. Inclusive eles eram realmente extrativistas, porque eles
viviam de tirar castanha e de trabalhar no garimpo. Com a barragem da hidrelétrica de Tucuruí, aí sepultou os
garimpos, né. Porque ai não tem como garimpar porque o rio ficava cheio e encheu de areia todos os lugares que
tem… Ainda trabalham ai, mas é meio remoto. E o pessoal, como não tinham muita experiência em trabalhar por
conta própria, ai muitos começaram a vender as suas parcelas. No qual eu vim aqui mais meu pai e compramos
uma parcela de 250 hectares.
Entrevistador: Isso quando foi?
JCRS: Isso, ah, mais ou menos 85, 86.
Entrevistador: Chegava até aqui de barco, a pé ou de burro?
JCRS: Você vinha de barco. Ou, você vinha de carro até o 41, que é lá na PA 150, e lá você pegava
umas picadas pra cá. Ou você vinha montado, ou de pé. Eu mesmo gastava um dia todo pra chegar aqui. O cara
tinha uma barraquinha bem li embaixo. Com uma aberturinha de mais ou menos d’umas três linhas de terra
aberta ai, e uma barraquinha ali. Nesse tempo tinham fechado a barragem. Isso aqui tinha muriçoca que caia em
você como terra, quando o cara tá chegando uma terra da praia em você.
Entrevistador: Por causa da barragem?
JCRS: É, foi, por causa da inundação, da decomposição de matéria, eu sei que…
Entrevistador: Ela fica aqui perto, a barragem?
JCRS: A barragem fica, não ela tá longe, mas ela atinge aqui, aqui fica tudo lago quando enche aqui,
fica uma represa só.
Entrevistador: E o lago tá quanto tempo daqui?
JCRS: Cinco quilômetros daqui.
Entrevistador: Ai tu chegou nos anos 80’ e tu já se estabeleceu aqui pra começar?
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JCRS: Foi, a gente veio pra cá, a gente comprou a área, uma área de 250 hectares, uma área 125
minha e 125 do meu pai. E a gente veio pra cá. Ai a gente só vinha tirar castanha. A gente fez essa abertura que tá
vendo aqui. fizemos ela logo ela d’uma vez. Botou capim. Fizemos uns pedaços de cerca ai pra sustentar uns
animais, porque nos comprava castanha aqui e tirava a nossa. Que a nossa aqui produzia 110, 120 hectolitros, a
área. E ai a gente comprava dos outros e levava pra Marabá. Ai em 1989, ai eu decidi vim morar aqui. Eu já tava
com essa minha companheira aqui. Ela era secretaria lá no colégio em Morada Nova. Ai eu combinei com ela: “ vamo embora praquela terra passar uma temporada lá?”. E ela falou: - “vamo…” Ai ela pediu conta do serviço
dela, a gente vendeu os bagulhos que tinha, eu vendi uma caminhonete velha que tinha e ai viemos pra cá. Ai
viemos pra passar um tempo e esse tempo nos já tem 23 anos aqui e agora não tem mais pra que sair. Porque
todas as barreiras de dificuldades já passou. A gente não tinha energia, agora graças a um governo popular, a
gente tem luz. A gente pode tomar um suco de cupuaçu batido no liquidificador. Que de primeiro a gente só
comia um cupu aqui na base do tradicional: ralado na paxiúba, né, a castanha, e o cupu socado no gancho de pau.
Entrevistador: Deve ser bom também esse
JCRS: É gostoso. O tradicional ele é gostoso.
Entrevistador: A luz chegou quando aqui?
JCRS: Tem três anos, parece.
Entrevistador: Foi agora do governo popular…
JCRS: Foi do governo popular. Porque o outro no outro governo, que fez aquele luz no campo, era luz
no campo mesmo. Porque se fosse a luz no campo eu tava no escuro. Ela passava lá e eu não tinha condição.
Porque pra vir dali pra cá eu ia gastar o que, 8 mil reais… Ai como é que o agricultor tem 8 mil reais pra inventar
num programa pra puxar uma luz de alta tensão pra rebaixar pra ele…. Esse aqui foi o programa mais acertado
que esse governo já fez. Você recebe a luz dentro da sua casa com três bicos de luz e duas tomadas. Inda tem um
ano de 0800. Ai o que que 'cê quer mais da vida?
Entrevistador: E os problemas, quando começaram a chegar?
JCRS: Rapaz, esses problemas aqui eles começaram a chegar com a criação do projeto. O projeto de
assentamento. Porque a gente pegou uma discussão, pegaram uma discussão… Eu era fora de movimento social.
Eu não fazia parte de movimento social. Eu cuidava da minha vidinha, eu fazia minha roça, eu criava meu porco,
eu vivia no meu cantinho. Em 95, ai começou a discussão, começaram a discussão. Que essa discussão já vem há
mais tempo, desde os anos 90 que já tem a discussão pra criação d’um projeto aqui. Ai ficava: “criava um projeto
tradicional? Não… Vamos criar uma modalidade diferente.” Ai criaram um PAE, né, que é um projeto de
assentamento extrativista. Ai eu comecei a… Aqui tem um vizinho, o Zé Ribamar, e ele começou a me convidar
pras reuniões… E eu: “Ah, rapaz, eu não vou pra essa reunião não…” Mas ai eu comecei ir, e ai eu comecei a me
interessar, né pelo discurso dos outros. Que falavam que era…Nessa época vinha o Raimundinho do CEPASP,
era o Gatão, que veio aqui, era o Batista da CPT … E ai eu comecei a me interessar pelo papo, né, de preservação,
porque eu já era meio ambientalista… Mesmo sem saber, mas eu era, né. Porque eu vivia, num ‘tava desmatando,
eu ‘tava vivendo dos produtos da floresta. E ai… eu sei que mexe e vira em 1997 criamos o Projeto de
Assentamento, e criamos uma associação aqui dentro e me botaram como presidente dessa associação. Aí devido
o que eu tinha aprendido já nas discussões e com o meu ideal, ai começou, ai foi o tempo também que começou a
vir as indústrias madeireiras, que foram se instalando por ai. E ai começou o ataque à floresta e aí começou o meu
embate com eles, e aí começou a perseguição, e aí começou nego a querer meu pescoço.
Entrevistador: Já fazem então, pelo menos 13 anos que…
JCRS: 13 anos, 13 anos...
Entrevistador: Que tu vive em...
JCRS: Eu vivo aqui em constante tensão. Eu vivo aqui de orelha em pé. De noite a gente não consegue
dormir direito. Cachorro quando late você fica alerto. E a gente.. em constante…. Ultimamente. E, já teve muita
ameaça. Sem contar com ameaça de defender o meio ambiente, com os madeireiros, ainda teve umas ameaças
com fazendeiro. E agora a ameaça tá continuando de novo. Porque os empresários estão concentrando terra aqui.
Porque ‘tá ficando difícil, a madeira ‘tá acabando mesmo, daqui mais uns anos não vai ter madeira e o que que
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eles ‘tão fazendo? ‘Tão concentrando terra aqui dentro do projeto de assentamento. O que não pode. Não pode
comprar terra dentro de projeto de assentamento. Ainda mais empresário. E aí… eu vou pra cima, né. Eu
denuncio, eu entro no Ministério Público, eu vou pro INCRA. Inclusive já teve retomada de área aqui de gente
que teve concentrando terra, comprou e já perderam. E aí, a gente fica na mira, que algum dia que Deus-o-livre
vinha acontecer um negócio desses a gente não sabe nem da onde foi que veio…
Entrevistador: Que madeira que tinha aqui? Era mogno que eles estavam atrás?
JCRS: Não, aqui essa região foi fraca de mogno. Existiu mogno mas foi muito fraco. A madeira
mesmo que tinha, que tem, com abundante nessa região, tirante como ipê essas outras madeiras de lei, é
castanheira. É o alvo deles é a castanheira. Porque é uma madeira que rende muito. E tem muita aceitação no
mercado.
Entrevistador: Mas pode vender castanha?
JCRS: Não pode. Ela é proibida total. Ela, seja ela de que jeito for, ela é proibida. Você não pode, ela é
intocável. Não tem legislação nenhuma para a extração dela, da madeira dela. E junto com a castanheira, tá indo a
andiroba, outras espécies… E tão acabando mesmo com a floresta.
Entrevistador: Se não pode, por que que tiram?
JCRS: Porque ela rende mais dinheiro. Eles compram uma árvore aqui por 200 reais, e quando ela dá
menos, ela vai dar ai seus 20 mil reais, 30 mil reais. Porque é uma madeira que rende muito. Uma árvore ai, de
porte de 50 metros de comprimento, ai com seus 600, 800, 700 de rodo, 500 de rodo, é madeira para dar 20
metros serrada, 25, 30 metros serrado. Lá no mercado lá fora eles vendem a 2 mil reais o metro.
Entrevistador: Mas é ilegal?
JCRS: ilegal. Ela sai clonada com outra madeira. Ele faz o famoso chocolate no embarque da carreta.
O então eles mudam o nome. Porque a metade do pessoal de fiscalização, só conhece se é castanheira se colocar
reagente químico. Ele não… não me contrataram, porque conheço.. pode a tábua ser de castanha estar com 10
anos serrada eu olho pra ela e digo: “isso aqui é castanha”.
Entrevistador: Quantas castanheiras tem na tua terra?
JCRS: Olha eu não cataloguei, porque quando eu tava fazendo isso, depois eu interrompi para fazer
outro serviço e não voltei mais. Eu tinha contado 140 pé quando eu tava fazendo o levantamento. Mas tem mais.
Entrevistador: Deve ter umas 150…20-…
JCRS: Mais ou menos, umas 180 por aí assim…
Entrevistador: Isso daria um bom dinheiro se fosse vendido.
JCRS: Pra mim, não. Pra mim ela dá dinheiro do jeito que ela ‘tá em pé. Porque botando uma pela
outra, ela dá o que: Mesmo com a mãe natureza que, quem trabalha com a natureza sabe que um ano elas
carregam muito, outro ano não carrega nada, outro ano da pouco, outro ano dá médio, e por assim por diante,
porque nós depende do fator clima e fator de muitas outras coisas. Mas, esse ano passado ela me deu 50 hectolitro
de castanha.
Entrevistador: E isso tu vende por quanto?
JCRS: Se eu for vender ela em natura, eu vendo por 50 reais o hectolitro. Então, daria 5x5 são 25, quer
dizer que não é muito dinheiro. Mas a contribuição que ela tem pro ecossistema vale muito mais do que isso. isso
já me dava uma ajuda. Sem contar com o cupuaçu. Porque se eu vender elas o trator vai entrar dentro e vai
derribar todo o meu cupuaçu, vai entupir toda a minha floresta, eu fico sem as castanhas e eu fico sem os outros
recursos de fazer o dinheiro. Como o cupuaçu, como os pau que tem o cipó, eu trabalho com cipó, as andiroba,
assim por diante, e várias outra coisas. Então pra mim não compensa. Outra coisa: eu não vendo ela em natura,
eu transformo ela em óleo. Um hectolitro de castanha, que chama de hectolitro porque é equivalente a 100 litros
de castanha, eu descansando essa castanha eu vou produzir em média, eu vou produzir em média, pra cada lata,
dois quilos, um litro 5 litros, ah, eu vou produzir 5 litros de óleo, ou 10 litros de óleo por hectolitro e eu vendo a
30 reais o litro. Então, se eu vender 10 litros de óleo eu vou fazer 300 reais por hectolitro. Então já subiu, né: 50
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hectolitro, vezes 300, ai já rendeu dinheiro bastante. Ainda tem um detalhe: eu ainda tenho a farinha
desengordurada, eu tenho a casca que serve para adubo. Eu faço a alimentação de animais com resíduo, sem
contar com 21 receitas que é feita coma farinha desengordurada da castanha, de biscoito, a sorvete, e várias
outros tipos de alimentação que você tem,… adicionado na farinha de mandioca, sem contar…
Entrevistador: E tu vende isso pra quem, tu consegue escoar essa tua produção?
JCRS: Consigo. Eu vendo pro pessoal que aparece por aqui, que aqui sempre, sempre, é dificilmente
passa um mês que não vem alguém. Agora mesmo, essa semana, quinta-feira saiu daqui um rapaz, um estudante
de São Paulo que tá fazendo agronomia lá na universidade lá… A Maria sabe, tá mais lembrada dele do que eu.
Ele veio passou quase uma semana aqui, fazendo uma pesquisa aqui sobre o extrativismo…
Entrevistador: Mas não tem uma cooperativa que venda, que o pessoal possa se unir e vender junto,
preço melhor?
JCRS: Não é, porque o pessoal não acredita nisso. Sou o único que acredita, sou eu. Eu que trabalho
com óleo de castanha, eu trabalho com manteiga de cupuaçu, trabalho com manteiga de cacau que eu plantei aqui,
e trabalho com andiroba, com óleo de andiroba. Mas ai não dá para formar porque os outros não acreditam e não
tem um número suficiente grande. Outra coisa, as empresas acham que você trabalhar com a natureza é como
trabalhar com o agronegócio, quer o cara pega a semente transgênica, planta lá e calcula logo: “Ah, eu plantei
tantos hectares de soja e vou colher tantas toneladas de grão, porque a semente é de procedência tal e tal”. Nós
que trabalha com a natureza, nós não pode firmar contrato nenhum de quantidade de produto. Porque nós temos
uma diversidade grande. Por exemplo, a andiroba eu disputo a andiroba que cai na minha floresta com os animais
da floresta. Porque os animais começam a comer ela lá em cima. São os papagaios, as curica, as araras, que
começam a comer ela lá em cima. Quando ela cai no chão eu disputo ela com caititu, porcão, paca, veado e
outros animais. Então. E, sem contar com os que ficam perdido lá na floresta, na folhagem e tal. Porque é uma
amêndoa pequena para você colher dentro da folhagem do mato. Então eu vou aproveitar uma base de uns 30%
da produção da andiroba. Ai eu não posso firmar: “ah eu vou entregar 50…”. Ainda tem outro detalhe, é tão, é
uma coisa tão impressionante: como é que o cara diferença, como é que ele achata o extrativista com o
agronegócio? Porque quando você chega num supermercado tá lá um litro de óleo de soja. Os produtores ai que
querem comprar o óleo d’a gente querem comprar no quilo! “Quero um quilo de óleo de andiroba, um quilo de
óleo de castanha.” Eu respondi pra um cara um dia que eu fui, que ele tava querendo, dizem que fechar um
contrato com a gente. Nos chamaram para uma reunião e ai eu fui. Ai ele falou: “eu quero tantos quilos de óleo
de castanha, tantos quilos de óleo de andiroba”. Eu falei: “olha, no dia que eu chegar no posto de combustível e o
cara botar quilo de gasolina no tanque do meu carro, ou eu chegar no supermercado e comprar quilo de óleo de
soja, ai eu vendo pra vocês no quilo. Mas até agora não. Você chega e é litro de gasolina, é litro de álcool, é litro
de óleo de soja, e por que que vocês querem compra d’agente de quilo? Vocês tem que comprar é de litro, rapaz”
E vocês tem que ver que uma alta produtividade é diferente de quem produz coisa artesanal. Tem que dar mais
valor pro custo artesanal porque você tem mais trabalho. E você produz em escala pequena. Eu posso muito bem
produzir a andiroba na escala industrial. Mas será que ela tem a mesma qualidade? Não tem. Ela não tem a
mesma qualidade. Ai que está a diferença.
Entrevistador: Quem que são essas pessoas que não querem trabalhar no extrativismo? São muitas,
quantas famílias vivem aqui?
JCRS: Aqui tem em média umas 350, 400 famílias
Entrevistador: E antes elas eram extrativistas e desistiram?
JCRS: Antes, eram. Ai, é o imediatismo. O camarada quer enricar num piscar de olho. Quer possuir,
digamos, uma moto, quer possuir, digamos, uma geladeira, uma televisão, e o cara não procura o meio para fazer
isso sem destruir o meio ambiente Então ele se vale.. A primeira coisa que ele faz: vende a madeira. Com tudo.
Porque ele vai fazendo de parcela. Ele vende primeiro a madeira que serve, e deixa a castanha. Ele compra uma
moto véia, ai a moto começa… tem que ter combustível, tem que ter pneu, tem que ter a manutenção. Ai ele
começa a vender as castanheiras dele até quando resulta zerando. Ai ele se volta para o carvão, que é outra prática
predatória que tem aqui na nossa região, que as guseiras que estão ali em Marabá tão detonando toda a região
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com carvão vegetal. Ai o madeireiro tira a principal de fazer madeira, e eles vem e acaba de achatar o resto. Tirar
o resto tudo em carvão. E, o camarada vai jogando semente de capim, pra acabar de resolver o problema.
Entrevistador: E o que ele faz com o capim, coloca boi, tem dinheiro pra colocar boi?
JCRS: Ai ele não tem nem pra fazer cerca… Ai o resultado é só vender a parcela.
Entrevistador: E depois que ele vende ele vai pra onde?
JCRS: Vai é tentar noutra região caçando terra de novo pra se apossar.
Entrevistador: Eles não tem consciência disso?
JCRS: Tem, mas… Eles tem porque, como dizer, a gente explica isso, isso é uma ladainha que o cara
já cansou, já tá com a língua pelada de tanto falar esse negócios. Mas acontece que o cara acha que tudo é fácil. E
no fundo não tem nada fácil, né… Porque se fosse fácil a população já tinha triplicado, né.
Entrevistador: E quem é que ameaça o senhor, são os fazendeiros, os madeireiros?
JCRS: Olha, aqui faz como dizer. Ninguém dessas laias gosta de mim, né? Nenhum gosta de mim. E
ai, faz, como dizer, cada um que a gente dá um aperto d’um lado dele, ai ele cria uma raiva. E você sabe que esse
pessoal, os empresários, esse pessoal, eles agem em bloco. Eles não fazem uma ação sozinhos. Não. Eles sentam,
lá no sindicato deles, discute: - “ah, nós temos que matar fulano.” E aí, eles pegam, fazem a vaquinha, né, e
contratam quem eles querem para mandar fazer o serviço. Sempre na nossa região acontece isso.
Entrevistador: O senhor já conheceu gente que foi morta assim?
JCRS: Ah, eu conheci a irmã Dorothy. Eu trabalhei com a irmã Dorothy, eu passei quase um mês lá no
Anapu na época que ela tava sendo ameaçada. Eu fiquei lá, bem uns 30 dias mais ela que tava resolvendo uns
problemas lá de reunião, pra ver o PDA dela lá e… Aqui, em Morada Nova morreu o Dedé. Morreu a família do
Dedé inteira. Quase inteira. Porque morreu o Dedé, a esposa dele e um filho. Era, ele era o representante quando
tava, era “Três poderes, é Maria” [Maria fala ao fundo, comenta Zé Pinheiro, Junior intervém: é lá na panelinha].
É essa terra, ele morreu por causa dessa terra foi. O Zé Pinheiro. Era o Dedé [Junior intervém: eu conheço o Zé
Pinheiro, fiz uns cursos de proteger lá…] hum [“Onde mora a Marta, a Martinha da FETAGRI.”] Sim senhor. É
lá mesmo
Entrevistador: O que o senhor tava falando, quem que o senhor conheceu que morreu por aqui?
JCRS: A irmã Dorothy, o Dedé ali em Morada Nova que morreu ele, a esposa dele e um filho,
mataram os três de uma vez
Entrevistador: Na casa dele?
JCRS: Na casa dele. Ele tava até doente…
Entrevistador: Por que?
JCRS: Porque ele tava com um grupo de gente lá na fazenda, acho que era “Três Poderes”, lá na
Panelinha. Inclusive agora o PA leva até o nome dele, Zé Pinheiro Lima. Sem contar com outras lideranças que a
gente já viu morrer ai, o Dema, que morreu lá em Altamira. Aqui no Xinguara morreu.. O Dézinho em Rondon
do Pará, que era outro sindicalista. Aqui em Nova Ipixuna mataram o Geraldinho, outro sindicalista… Nossa,
gente boa demais, que enfrentou muita luta aqui comigo andando nessas picadas ai de moto. Então… O
Geraldinho era meu amigo demais. Mataram ele ali, do lado da Brasileira ali, que ele tava fazendo uma ocupação
lá com um pessoal. E ai eu vou te contar… Eu… Deus deu um propósito na minha vida. Porque eu vou te dizer,
eu já passei… Nós já passamos por coisa. A minha companheira ai tem problema psicológico, por causa disso,
das ameaças. Por causa de tantas coisas que a gente já passou junto aqui. E, é barra, viu. Mas a gente, faz, como
dizer, a gente tem uma bandeira de luta. A gente tem uma obrigação como cidadão. Eu jamais vou ver uma
injustiça e ficar de boca calada, eu não fico. De jeito nenhum. Nem que, para isso, isso custe a minha vida. Mas
eu não fico calado. Enquanto eu tiver fôlego de vida e viver aqui dentro, eu combato as injustiças. Seja pela
depredação do meio ambiente, seja por apropriação da terra, que ninguém tem direito a ter a terra só si. A terra
tem que ser distribuída para todos. Então….
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Entrevistador: Essas pessoas que mataram esses sindicalistas foram presos?
JCRS: Olha, aqui do Geraldinho… O do Dézinho tá preso, só não tá o mandante, tá só o pistoleiro. O
do Geraldinho aqui ninguém sabe, ninguém descobriu, a polícia não tomou providência, não investigou. A gente
só tem uns anúncios assim. Mas, como dizer são coisas que a gente num…
Entrevistador: E o senhor não tem medo?
JCRS: Tenho. Se eu disser que eu não tenho medo, eu tô mentindo, né. Porque o todo poderoso sabia
que ia morrer, mas ele ia voltar no terceiro dia e ele teve medo. Por que que eu não vou ter medo? Que a vida é
muito boa, né meu amigo [risada]. Tenho medo, mas… [menciona João Canuto] Eu tenho medo mas, no mesmo
instante que eu tenho medo, além de eu ter a minha obrigação como cidadão, é… o impulso que eu tenho quando
eu vejo uma injustiça, me tira o medo. Me faz com que eu tenha coragem de lutar. Porque, o homem é o que ele é.
Então, se você tem coragem de lutar, lute. Porque mais antes você morrer tentando, do que morrer omisso.
JCRS: Padre Josimo, no bico do papagaio…
Entrevistador: Tu conheceu padre Josimo?
JCRS: Não, o padre Josimo eu não conheci, eu conheci a irmã Adelaide, a que morreu ali, aqui em
Eldorado.
Entrevistador: O pessoal que morreu lá na Curva do S… conheceu?
JCRS: Também… Alguns, a gente conhecia, que era do MST
Entrevistador: O que foi que aconteceu na Curva do S?
JCRS: Ah, o pessoal ‘tava fazendo uma reivindicação pela Fazenda Cabaceiras, e ai eles obstruíram a
rodovia. E o governo do Estado, que na época era o, quem era o governador do estado aqui, é o , Jatene, o Almir
Gabriel) O Almir Gabriel mandou a polícia chegar lá e baixar o sarrafo.
Entrevistador: A policia matou as pessoas
JCRS: Matou. 19 trabalhadores sem- terra. Já teve outra ação também dos garimpeiros que bloquearam
a ferrovia ali na altura da ponte. Nesse tempo era o governo do, como é que era mesmo? como é que é Maria, o
nome daquele governador cachacinha. Hélio Gueiros. Hélio Gueiros também mandou matar os garimpeiros.
Também foi morto um bocado de garimpeiros. Então já teve vários massacres ai. De Marabá é palco de conflito.
Desde as décadas de muito tempo, como teve massacre da Ubá, tudo era fazendeiro que mandava matar os
posseiros, ou mandava matar sindicalista. Naquele tempo era um horror. Agora tá mais calmo depois que a CPT,
a Comissão Pastoral da Terra, e outras entidades começaram a encampar em defesa dos trabalhadores, dos
sindicalistas, agora ficou mais receoso. Eles tem mais receio de matar um trabalhador porque os trabalhadores
agora estão mais organizados. Então os mandantes agora vão pra cadeia, os pistoleiros vão pra cadeia, e ai tá
tendo um desgaste muito grande, tanto material quando de imagem, essas coisas assim.
Entrevistador: O senhor toma cuidado?
JCRS: Tenho, eu tenho cuidado. Cuidado redobrado. Eu não tenho medo aqui dentro, aqui dentro eu
ando tranquilo despreocupado, eu não tenho medo.
Entrevistador: O senhor tem medo aonde?
JCRS: Na rua.
Entrevistador: Em Marabá ou…
JCRS: É Marabá, Nova Ipixuna… Nova Ipixuna eu praticamente eu só passo em Nova Ipixuna. Tem
até um caminho aqui por dentro que eu vou sair em Marabá e eu uso muito ele. Mas eu não posso viciar por um
caminho só. Eu tenho… eu vou por um caminho, eu volto por outro. Eu não digo quando vou sair. Eu não digo
quando eu vou chegar. Eu não tenho hora pra sair, eu não tenho hora pra chegar. Então a gente tem que usar a
estratégia de… pra poder… Você tem que pensar igual um cara, quando você quer pegar um cara, você calcula a
trajetória dele, por onde, o que que ele faz, por onde ele anda. Aí então você tem que pensar igual a um cara
desses. Você tem que começar a se desviar dos, mudar a trajetória de caminho.
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Entrevistador: O senhor tem proteção, da polícia?
JCRS: Não, eu não quero porque Chico Mendes no Acre morreu e ele tinha três policiais de segurança
com ele. E deixaram o cara matar ele num horário inconveniente que até um burro que tivesse fazendo uma
segurança sabia, que aquilo não era horário de o cara ir tomar banho, um camarada que está sendo ameaçado de
morte. Por isso, eu não quero, eu não quero proteção policial só para ter um cara do meu lado 24 horas, e talvez o
cara vai e compra ele e ele facilita e ainda a coisa. E ai você confia mais porque você está tendo um guarda-costas.
Então, é você e Deus.
Entrevistador: A gente pode dar uma parada, e vamos seguindo … [risada do Zé Claudio que percebeu
que eu fiquei chocado, terminou muito forte]
Parte 2
Conversa na frente da casa

JCRS: Um por cento acha que eu sou um cara correto, que eu faço as coisas direito. E o restante não,
dizem que eu sou progressista, que eu não quero que ninguém trabalhe, essas coisas assim. Não é. Eu não sou
contra a exploração de madeira, eu não sou contra a fazeção de carvão. Eu sou contra do modo que eles
trabalham. Porque eles trabalham de um modo ilegal. E a exploração de madeira de modo ilegal, vai extinguir. A
fazeção de carvão de modo desenfreados que eles tem, vai também extinguir. todo mundo sabe que a lei
ambiental é clara. Você tem que deixar 80% de reserva legal dentro da sua propriedade.
Entrevistador: E ninguém deixa aqui?
JCRS: Hoje, aqui, hoje aqui nesse assentamento, pode ser que tenha três pessoas que tenha os 80% de
floresta preservada.
Entrevistador: Quantas pessoas?
JCRS: Umas três.
Entrevistador: Incluindo tu?
JCRS: É, incluindo eu, eu sou um. Porque eu tenho além do permitido, eu tenho 85% de floresta
preservada.
Entrevistador: E dá para viver assim?
JCRS: Eu consigo, eu almoço, eu janto, eu tenho um carro — o meu carro tá lá na rua até que eu botei
pra vender, é um Paraty véio, eu tô querendo comprar uma caminhonete, porque eu tenho muita coisa pra fazer
aqui dentro, e precisa de carregar as coisas. É um Paraty véio que eu tenho e botei lá pra vender. Então, a gente
ceve mais ou menos. Mas como dizer: eu não almejo riqueza porque no dia em que eu morrer vão botar uma
calça em mim que nem bolso tem. Então, eu não vou levar nada daqui. Camarada tendo o suficiente para viver,
almoçar, jantar, fazer as três refeições dele no dia com dignidade. Se adoecer ter um dinheiro para fazer um
exame básico rum tratamento. O que um cara desses quer mais? O cara nasce nu, tem duas calças, duas camisas
e duas cuecas, que diabo, de dois sapatos pra botar nos pés, o que o cara quer mais da vida? Se no dia que ele
morrer ele vai deixar tudo aqui. Ai a mulher ou o irmão pega aquelas roupa, leva pra um brechó e vende lá as
roupa usadas, porque ninguém quer vestir. Então o cara bota pra lá e a outra que vai vestir pra lá. Que diabo que o
cara vai ter ganância pra enricar? Se o cara tivesse a expectativa de viver uns 200 anos… - mas bom, né que não
interessa… o meu pai ali tá com 96 e num….
Entrevistador: Quantos anos tem o teu pai?
JCRS: 96. e ai eu que tenho que dar banho nele, tenho que tirar a barba dele, cortar a unha dele, a única
coisa que a gente não faz é botar comida na boca dele que ele ainda bota, mesmo derramando a comida, ainda
bota comida na boca. Ainda arrasta ainda, de dia vai no banheiro. Mas quando a gente dá fé a gente, mesmo ele
indo pro banheiro a gente chega lá e ele tá mijado. Ai tem que dar banho, trocar a roupa de novo. Eu, pra mim,
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não é vida. O cara tem que viver com dignidade. Viver enquanto ainda aguenta vestir suas calças, fazer suas
coisas, ai pra mim está tudo bem.
Entrevistador: Ele é que seu pai, e seu avô, o que você falou?
JCRS: É. O meu pai biológico já morreu.
Entrevistador: Tu tem filhos?
JCRS: Eu, tenho. O primeiro casamento eu tenho um filho. Aí antes do casamento eu tenho uma filha,
que foi um namoro que eu tive com uma companheira. São esses dois. Agora, eu como essa moça aqui, que eu
namorei aqui, ela ficou com muita raiva de mim, ai pegou a menina, que era a nossa filha, e deu para um irmão
dela. Então eles registraram para lá. Mas, como dizer: eu sei que ela é minha filha, ela mora no Tocantins e de
vez enquanto ela liga pra mim, a gente se conhece.
Entrevistador: Ela te reconhece como pai?
JCRS: Ela me reconhece como pai e eu reconheço ela como filha mas o nome no documento é do tio
dela.
Entrevistador: E teu filho mora aonde?
JCRS: São Paulo. Quando eu me separei, a mulher que eu casei com ela era baiana, de Teixeira de
Freitas. Ai ela voltou lá pra Bahia, e disse que não dava o menino, e eu falei eu não vou brigar pelo menino. Não
brigo por outra coisa vou brigar por um filho? Leva. “Você pode criar, não pode?” Então leva.
Entrevistador: Com a dona Maria o senhor tem algum?
JCRS: Não. Quando nos se juntamos, eu e a Maria, fomos viver junto, ela tinha vindo de outro
casamento, ela tinha uns filhos, né. Ai já tinha uns já maior outros menor. A mais pequena delas, tinha 3 anos,
que eu acabei de criar, e essa mora em São Paulo também.
Entrevistador: Tudo mora em São Paulo?
JCRS: Não, só ela que foi. Tem um outro que foi pro Paraná, esse outro ele não veio pra minha
companhia, ele morava com uma tia dela, né, que quando ela se separou os meninos foi esfacelado, né, com, que,
quando o cara é pobre tem que ter ajuda dos parentes, né. Ai esse foi pra São João do Araguaia, morar com uma
tia dela. [incompreensível] Esse foi pro Paraná, ele trabalha no Paraná.
Entrevistador: Ai aqui com vocês só…
JCRS: Prá cá veio dois, essa menina pequena que eu acabei de criar e veio outro, mais pequeno, e o
outeiro que era o mais velho. Que o mais velho trabalha na Serra Pelada né, é motorista, ele trabalha aqui na
prefeitura, mas pediu uma licença sem remuneração e tá trabalhando lá na serra Pelada. E a outra mora no Moju,
dois que moram no Moju. Ai a gente ficou sem ninguém. Ai essa menina que mora no Moju, que é a filha dela,
teve um menino. Mas muito nova, e tal, meio de cabeça doida, e ai o menino fava sendo maltratado e eu falei: “vamo, pega esse menino prá criar ai, quando tiver grande a mãe toma conta”. Quando o menino fava com dois,
três anos, a Maria chamou ela: “ó, tá aqui o teu menino, tu registra teu menino, porque já tá no ponto, quase de ir
pra creche, algumas coisas, e tá aí o teu menino.” E ela: - “não, mãe, esse menino é da senhora, pode registrar
esse menino como seu filho e é seu e do Zé Cláudio”. E ai então fomos no cartório, gomo e registramos o menino,
tá com 15 anos. Tá fazendo o primeiro ano na escola técnica.
Entrevistador: Escola técnica aonde?
JCRS: Aqui em Marabá.
Entrevistador: Ele vai e volta todo dia?
JCRS: Ele é regime semi-interno. Ele passa 15 dias lá, aí volta e passa 15 dias em casa, e aí volta de
novo.
Entrevistador: Tu tá acompanhando a eleição?
JCRS: quem, eu?
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Entrevistador: É.
JCRS: Tô.
Entrevistador: Tá feio o debate agora, heim?, os caras tão pegando pesado. Quando disseram que a
Dilma é ex-guerrilheira eu fiquei com orgulho dela.
JCRS: Vou te dizer uma coisa: eu me pergunto, eu tenho uma visão diferente. Se eu ver o cara que só
fala mal do outro, eu fico longe dele. Ele não tem plano de governo. Porque eu acho que o candidato tem que ir
pra frente de uma televisão falar dos planos de governo dele, do que ele pretende fazer se ele for eleito. Agora o
que que adianta eu ir lá pra frente da televisão e dizer: “não, fulano de tal não presta, fulano de tal ele fumou
maconha no passado, ele foi guerrilheiro, ele matou não sei quem, ele fez não sei o que”. Pô! Eu acho que esse
cara não merece um voto de ninguém. Quem tem proposta do que vai fazer, do que pretende fazer, nem que ele
não faça, que o bicho mais mentiroso que tem é político, mas você pelo menos tá vendo que o cara tá lá com a
gana de intenção de laguna coisa que ele quer fazer em benefício da população. Agora o cara vai lá só denegrir a
imagem dos outros, só falar mal dos outros, um cara desses não merece crédito.
Entrevistador: Barra pesada que tá essa discussão né, eles tão pegando pesado o PSDB
JCRS: O PSDB tá pegando pesado. Sujo, FHC. Tem uma enorme diferença: a nossa Vale do Rio Doce
que foi entregue por banana, preço de banana. A nossa CELPA aqui no Pará, que foi entregue por preço de
macarrão vencido. Essa nem se fala. O FHC quase que privativa o Brasil: “não, toma aqui. Nos vamos ficar só
com 10% e vocês que toma conta do resto”
Entrevistador: Que a gente não sabe...
JCRS: E o que a gente não sabe também ficou de baixo do…
Parte 3
conversa na frente a casa, começa com um comentário do Zé Cláudio, e vínhamos falando sobre
comunistas, daí ele citou o Oswaldão e a partir daí segue a conversa. Daqui em diante eu passei a carregar o
gravador enquanto andava com ele para registrar suas reflexões.
JCRS: Dizer que o cara… Oswaldão era o maior bicho papão do mundo, que era um chefe da guerrilha.
Ele era oficial da Aeronáutica, ele era Tenente da Aeronáutica. Fugiu e fez um curso de guerrilha de selva em
Cuba. Desse horror de gente que tinha ai, só tinha três guerrilheiros formados. Era o Oswaldão, a Dina e a Sonia.
Eles eram guerrilheiros formados, tinham feito curso de guerra na selva, um monte de trabalho.
Entrevistador: o senhor chegou a conhecer eles?
JCRS: Não. Só vi fotografia deles quando eu servi em 1976, e a história…
Entrevistador: Tu chegou a presenciar o agito que tinha na região?
JCRS: Ah, meu amigo… Eu estudava em Marabá, quando nos demos fé, um dia, Marabá amanheceu
atacada: de helicóptero, avião, policia, exército nas ruas tudo, que Marabá só era Marabá velho, não tinha Nova
Marabá, não tinha nada. E eles fazendo tática de guerrilha, era um tiroteio danado, eles atirando com aquelas
balas de festim.
Entrevistador: Mas os guerrilheiros, se chegava a ver na cidade?
JCRS: Nesse tempo, quando eles vieram fazer essa ação para tomar Marabá e centralizar o local, já
fazia um tempo que a polícia do Exército, a inteligência do Exército ‘tava investigando… Ai foi quando estourou
mesmo o grosso da guerrilha, em 1973. Primeiro guerrilheiro a ser preso foi o José Genoíno, que foi preso bem ai
na, na…
Entrevistador: O Genoíno foi preso?
JCRS: Foi.
Entrevistador: Ele entregou gente sob pressão, não é?

297

JCRS: É, porque a tortura era barba. O cara para não entregar mesmo, era pro caso de ser um cara
mesmo bom. E ai muitos deles não tinha formação, era tudo estudante secundarista que tinham ideia diferente,
essa ideia formada de coisa… mas eles não eram gente treinada. Porque quando você é treinado para uma coisa,
talvez você aguente porrada, aguente cacetada sem falar nada. Mas quando você não é um cara preparado, nem
fisicamente, nem psicologicamente, você abre a boa com a maior facilidade do mundo. Basta uma pressão e você
já está abrindo a boca. Ai foi isso que aconteceu. E mesmo.. não era coisa barba não, de campo de concentração
pra frente, tudo teve aqui.
Entrevistador: E não se sabe nada…
JCRS: Nada. Aqui foi barra pesada. Teve campo de concentração, execução sumária, monte de coisa,
de barbaridade que teve nessa região. Aonde tinha o braço direito, satanás mesmo virado gente, Sebastião Curió.
Nesse tempo ele era tenente, depois passou a major, coronel, major Curió.
Entrevistador: Esse era brabo…
JCRS: Ele era barra pesada. Ele foi quem arregaçou tudo ai. Vou te contar, gente morreu, gente
apanhou demais, tem gente desaparecida até hoje.
Entrevistador: A maioria não foi encontrados os cemitérios?
JCRS: Não… eles matavam e cortavam as cabeças. as cabeças eram levadas para Brasília e o corpo era
sumido aqui nessas matas ai. Enterrados em lugar clandestino. E o Exército nunca vai dizer isso aonde está.
Entrevistador: E ninguém na região sabe?
JCRS: É, ainda mais os coronéis, os policiamento daquele tempo da guerrilha tão tudo velho, e a
maioria dos comandantes até tudo já morreu, outros tão por ai. Mas não vão abrir a boca. Tu acha que eles vão…
sumiu, sumiu…
Entrevistador: O Curió uma vez abriu uns documentos, alguma coisa que ele tinha guardado, mas ele
não diz..
JCRS: Não, ele não diz. Eles não dizem. Eles não vão dizer isso. São coisas que nunca vão dizer.
Entrevistador: E tinha gente da região que ia com eles?
JCRS: Nada… o mateiro era só para guiar o Exército na mata. Quando tinha uma coisa, o guerrilheiro
morto, eles eram apanhados de helicóptero e sumia. E o mateiro ficava lá pelo mato, ia pro acampamento, e não
sabia para onde tinha ido, desaparecido. O exército é muito… Eu servi em 76, eu sei o que eles fazem com os
jovens que vão para lá. Fala mal de Benedito Monteiro. Sabe quem é Benedito Monteiro?
Entrevistador: Não…
JCRS: Fidel Castro. Foi uma dupla que saiu daqui. Porque todos são brasileiros, tanto o Fidel Castro é
brasileiro, o Fidel Castro não é cubano. Saiu daqui Benedito Monteiro, Fidel Castro, e o Che Guevara, que é o…
Então eles saíram foram fazer a guerrilha em Cuba, que aí ganharam. Ai depois saiu. O Benedito Monteiro era
um cara também exilado. Isso tem a maior fofoca que esses caras eram maçom, que esses caras eram não sei o
quê
Entrevistador: O que não falta aqui é fofoca.
JCRS: É fofoca e eles e eles fazem uma lavagem cerebral no cara. Faz o cara ficar odiando o cara sem
conhecer, nem a história. Marighela, esse pessoal… Da filmes e mais filmes…
Entrevistador: Aqui tem muitos história…
JCRS: Tem. Muita história.
Entrevistador: Faz quanto tempo que tu construiu essa casa?
JCRS: Quando foi, Maria? Ei… quando foi que nós fizemos essa barraca? Em 2000.
Entrevistador: Antes, como é que era?
JCRS: Era uma barraquinha de taipa ali embaixo, bem no lugar que tão aquelas mandiocas
Entrevistador: E agora tem energia, televisão…
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JCRS: É, agora o negócio aqui tá meio embalado… A muié não lava mais roupa ali no igarapé na
tábua, agro atem uma maquinazinha de lavar ali em casa ali. Agua encanada
Entrevistador: O senhor tem bomba lá embaixo?
JCRS: Tem, um motor bomba. Enche a caixa.. agora a gente não vai mais pro mato chutar as cobras de
noite quando dá dor de barriga, a gente tem banheiro… Ai a gente… o negócio melhorou bastante. Chegando pro
ideal. Chegando pro ideal, porque esse que é o ideal. Agora, quando eu vou, quando eu ia pra roça, eu levava uma
cabacinha d’água, ou uma garrafa térmica com água do igarapé. Quando dava uma hora dessas assim a gente nem
suportava beber. Agora não. A gente leva uma garrafa per ai congelada. Até o final da tarde, tá lá o gelo…
JCRS: Olha aqui os meus produtos. Isso aqui é manteiga de cupuaçu.
Entrevistador: Pra que usa manteiga de cupuaçu?
JCRS: Pra tudo enquanto é arranhão, ferida, vermelha, não tem um negócio que dá que envermelha,
isso ai…
Entrevistador: Manteiga de cupuaçu. E não é pra comer?
JCRS: Dá pra comer também. Mas a gente não usa pra comer, só para passar na pele. E essa aqui é
manteiga de cacau.
Entrevistador: Essa aqui serve pra proteger os lábios, né?
JCRS: É, proteger os lábios. E isso aqui é bom apara assadura dos pés também, que dá no calcanhar.
JCRS: Esse ai é cacau… esse aqui é cupuaçu. Eu tenho óleo de castanha aqui. Vocês comeram comida
temperada com óleo de castanha. Não é óleo de soja, ela não usa óleo de soja. Nós usa óleo altamente natural
tirado a frio, na prensa, para substituir o óleo de oliva.
Entrevistador: O óleo de castanha usa na culinária?
JCRS: Usa. você pode fritar, você pode fazer tudo.. além de…
Entrevistador: Tu tem ai, né?
JCRS: Tenho.
Entrevistador: Eu vou querer levar uns óleos de castanha...
JCRS: Eu ainda vou tirar mais…
Entrevistador: Esse óleo de castanha ai sabe como é que é?
JCRS: hummm
Entrevistador: Appelation d’Origine Controllée.
JCRS: [risada]
Entrevistador: Sabe o que é isso?
JCRS: Não sei não…
Entrevistador: Denominação de origem controlada. Não é qualquer óleo de castanha não, entendeu? É
de castanhal puro, do maior castanhal que já existiu na Amazônia. Isso aqui era pra ter um rótulo chique, produtor,
da onde que veio, como que foi feito, vender a peso de ouro esse óleo…
JCRS: Olha a composição ai
Entrevistador: Na Europa eles se ligaram que se tem uma coisa boa, e protegem (explico a ideia)
JCRS: Você vaio ter o privilégio de ver eu tirar o óleo da castanha
JCRS: Eu tô com a castanha quebrada ali e era pra eu tá tirando o óleo da castanha. Mas ai eu tava
esperando vocês…
Entrevistador: O senhor moi a amêndoa?
JCRS: É.
Entrevistador: O método é diferente do da andiroba?
JCRS: É. Andiroba é cozida. Eu colho ela no mato. Eu ponho ela de molho por 48 horas. Depois eu
lavo ela, selecionando já as que estão estragadas, e ai depois eu cozinho elas por uma hora. Ai ponho pra enxugar
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depois. Eu ensaco elas e deixo ela descansar por 30 dias. Com 30 dias você quebra, retira a massa, selecionando a
massa boa daqui estragou nesse período. Não é que ela estragou pra dar óleo, é que ela fica preta, as vezes, fica
com um mofo dentro, uma coisa, ai aquela agente retira. Você retira. Tira só a boa. Ai você amassa ela e põe ela
na sobra, numas bicas, para ela escorrer naturalmente. Ela vai no processo de tirar. Se você prensa, você está
tirando as propriedades de antibiótico que ela tem. Então ela é tirada naturalmente. Só escorrida. Ela escorre por
ela mesmo. Você massa ela, o segredo é só ficar amassando três vezes por dia, mais ou menos, colocar na sombra,
ali dentro da casa, e ela vai escorrendo o óleo, pingado. Ai ela sai uma andiroba verde, fitinha, de qualidade.
Fininha de qualidade, e aí ela contém o britz de acidez dela, porque ela contem o britz de acidez que varia de 19%
a 35%. Dentro desse britz você pode ingerir ela. se passar de 35% ela só serve para cosmético, ela não serve mais
pra comer. Pra garganta, pra essas coisas. Pra beber não pode. AI só serve para passar apele, essas coisas ai. Britz
de acidez.
Entrevistador: O senhor não tem copaíba ai?
JCRS: Tenho.
Entrevistador: O senhor extrai?
JCRS: Eu ainda não furei ela não. Porque é rara. Eu só tenho um pé. Eu tinha dois, mas o raio caiu
numa e matou. Ai… e tanto pau ai... foi cair certo na copaíba…
Entrevistador: A copaíba tem todo um ritual pra tirar…
JCRS: Tem. Você tem que furar ela na lua nova, no mês de agosto. Não pode olhar para cima. É pra
cima. Não pode. Você chega, você um dia antes você vai lá marca o lugar, e tudo, e deixa tudo agasalhado. Você
chega de manha cedo. Não olha pra cima e fura. Fura no trato. Ou bico de furadeira na motosserra.
Entrevistador: E tampa, né?
JCRS: É, depois que você extrai se ela der óleo, mesmo, se tiver óleo. você tira o óleo. Ai depois você
tampa ela e passa barro ao redor por causa da abelha, esses bichos invasores. E deixa para o próximo ano. Ai com
um ano você vai lá de novo.
Entrevistador: Numa copaíba você tira em média quantos litros?
JCRS: Depende. Tem delas que dá 20, litros, outras 25, 30 litros, outras dão 10, 5. Isso depende. E
primeiro você tem que saber se ela tem óleo. É que as vezes você fura e ela não tem nada. As vezes ela é oca, ou
tem alguma coisa e não tem óleo. Ai para saber você tem que ir a noite, ai bate nela um pouquinho, encosta o
ouvido que você vai escutar se tem óleo dentro. Segredo, né…
Entrevistador: Ir a noite?
JCRS: É, a noite. Por causa do silêncio. Porque de dia não dá para escutar, por causa do vento, barulho.
JCRS: Copaíba, eu tenho plantada ali.
Entrevistador: Vai demorar quanto tempo?
JCRS: Uns 10 anos...
JCRS: Aquele jatobazeiro ali que a Maria plantou já tá floreando! Aquele que tá ali. Ele tá floreando
Entrevistador: Copaíba não tinha natural ai?
JCRS: Tem. Tinha dois pés. O raio caiu numa, matou, tem uma. Filha única
JCRS: Esse ano ela produziu. Eu fui lá colhi umas sementes mas eu não sei o que teve a semente não
germinou não.
Entrevistador: Talvez falte uma outra pra…
JCRS: Eu acho. Eu já, essas mudas que tá plantada aqui eu já retirei dela. Agora teve foi esse ano.
Entrevistador: Aqui, a mais alto, acima de tudo é a castanheira?
JCRS: É. Todas essas altas que tu vê ai são castanheiras. Todas elas.
Parte 4
José Cláudio nos leva para conhecer a Majestade. No caminho, registro, com ajuda de auxiliares,
imagens do percurso e procuro gravar todas as suas falas, entre entrevistas, comentários e reflexões
espontâneas.
JCRS: Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o orgulho da minha floresta que é a Majestade, uma
castanheiro que é considerada uma castanheiro gigante. A gente chama de “majestade” que a gente acha que é a
mãe das outras castanheiras, pelo tamanho dela, a gente acha que as outras vieram dela. Vamo lá?
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Entrevistador: Essas arvores que a gente tá passando, o que são elas?
JCRS: Isso aqui é cupuaçu. Isso aqui é plantado. Todos os que tão plantado aqui em volta da casa elas
tão plantada, sejam as naturais, da floresta, como as outras coisas que já são da agricultora familiar. Tudo aqui foi
plantado aqui em volta. Isso aqui é cupuaçu, isso aqui é jambo, o jambo. Tem um abacateiro, essas outras
arvores que tão plantada aqui são jatobá, copaíba também plantada. Ai a gente fica introduzindo, aqui eu tenho
mogno plantado. Isso aqui é uma madeira que chama… Esse aqui é uma [incompreensível] que além de servir de
comida pros animais a madeira de lei é boa. Isso aqui é mogno plantado. Aquele pau mais fino lá. Essa madeira
aqui é angelim pedra, também plantado aqui. Aquele ali é mogno, aquele é outro e esse aqui outro. Angelim
pedra, uma madeira de lei que nos tem aqui.
Entrevistador: Tu planta pra aumentar o valor da tua floresta?
JCRS: É. Porque toda a semente que eu vejo se eu pudesse eu colocaria na terra pra nascer. Então,
além de eu estar, como eu não gosto de desmatar, além de eu estar agregando mais valor futuramente, que eu
posso chegar a não ver a tiração de um plantio desses que eu faço, mas tem as futuras gerações, tem o filho, tem o
neto, e vai ficar um legado ai e tem que deixar alguma coisa pra alguém, né? Já que você desmata, pelo menos
repõe um pouco. Que não é o meu caso, né, que eu não tô desmatando, eu tô dentro do padrão. Aqui é limão, pra
fazer uma caipirinha de vez enquanto, que ninguém é de ferro, né. Isso aqui é jenipapo, a nova descoberta do
jenipapo agora é que ele serve pra diabete, colesterol, essas coisas assim, você pica ele e põe na agua pra beber. E
serve também pra fazer um licorzinho, que a gente faz um licor de jenipapo que, ó: é dez.
JCRS: Essas castanheiras aqui são plantada por mim. Inclusive tem duas alia que já tá botando, ela
precoce que ela começou a botar com 5 anos, 6 anos.
Entrevistador: Faz quantos anos que tu plantou ela?
JCRS: Aquelas ali tão com sete anos mais ou menos.
Entrevistador: São filhas da majestade, netas?
JCRS: Não. São descendentes daqui já das castanheiras que a gente vai achando num dia, vai
plantando uma. Isso aqui é jaca. Tem mais madeira nobre ali, que é a tatajuba. Então são sementes dormentes que
ficam aqui. Quando a gente abre, que taca fogo, muitas espécies nascem, né. Mais quando você usa o fogo
continuo, você mata todas essas coisas. Não é o meu caso. eu não gosto de queimar. então elas vão ficando por ai,
a gente vai conservando. Já estão servindo para alguma coisa.
Entrevistador: Essas palmeiras ai na frente o que são?
JCRS: Açaí, esse aqui é o ouro negro do Pará. Alimentação que reduz, o ferro, né, é rico em ferro e
vitamina C. É bom pro cabelo, pra vista, as proteínas que tem no açaí. Eu gosto de açaí, principalmente com
peixe assado ou carne. [risada] Esse aqui é o meu poço, joga agua pra casa.
Entrevistador: Tu já fez uma analise da qualidade dessa água?
JCRS: Não porque custa muito caro pra você fazer analise de água. Mas eu acredito que seja uma agua
boa, porque tem uma qualidade muito boa, uma agua fina, você pode lavar o cabelo. E a gente usa filtrada pra
gente beber. Isso aqui é cacau, eu fiz um viveiro de muda, ai ficou as muda mais pequenininha, elas ficaram por
ai e subiram. Aquilo ali é mogno, tenho uma carreira de mogno ai, aquele pauzinho fino ai. Isso aqui é a nossa
agua que tem aqui, ela nasce logo ali em cima. Ela não seca, então é protegida de um lado e do outro pela floresta
nativa. Isso aqui é uma APP [Área de Proteção Permanente], área de proteção total que não pode ser desnatada
em hipótese nenhuma. Só se você querer correr o risco de morrer de sede mais tarde. Ligar o motor?
JCRS: Esse pau aqui é uma madeira de lei também é cedro, cerdruarana na língua popular, é uma
madeira de lei. E a do lado de lá é uma castanha. O mogno, isso aqui é café. É um consorcio de café, banana e
cacau. isso aqui é cupuaçu.
Entrevistador: [olhando um casal de araras voando] Essas são suas sócias?
JCRS: São. Elas vão derribando os ouriços novos ai, comendo até quando pode
Entrevistador: Elas conseguem comer castanha?
JCRS: Não, quando já tá grande desse jeito, duro, elas comem só a casca, rói, rói mesmo tentando, não
conseguem comer mais não. Ela só come quando tá pequeno, porque ela corta e bebe tipo a água que tem dentro,
que fica coifando assim.
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JCRS: Isso aqui é cacau, tem uns maiores, outros menores, quando morre um aqui coloca outro no
lugar. Fica observando o tamanho. O consorcio cacau, banana e café. como eu tô fazendo, aqui outro bananal…
JCRS: [olhando pras araras] Estão trocando até carinhosinho elas. Elas sempre andam em duas e
sempre são fieis. Quando mata um outro morre sozinho. Elas não arranjam outra companheira, não é que nem os
homens não.
JCRS: Essa aqui é uma castanheira, deve ser uma das filhas da Majestade.
Entrevistador: O senhor já tá coletando ouriço agora?
JCRS: Ainda não.
JCRS: Coisa mais rara que tem de acontecer é um ouriço cair em alguém. As castanhas elas tem os
horários de cair. Aqui é uma castanheira, uma futura castanheira [aponta para uma planta pequena]. Nasce
sozinha, porque a gente tem um paiol de castanha. A gente corta castanha e amontoa num lugar. Ai vem os
semeadores, tem as cotias, os quatipuru. Uma série de animais que come castanhas, que carrega as castanhas. As
cotias são as maiores semeadoras que tem, ela carrega a castanha e enterra num lugar para comer depois, e muitas
vezes ela esquece. E todas aquelas que ela esquece, nascem. Eu só conservo. Eu não gosto que ninguém ande por
aqui, porque alguns passa cortando, e aí não conhece e corta o que não deve.
JCRS: Isso aqui é outra castanheira, ali é outra, e outra. Esse pau é um tamboril, madeira nobre
também, eles usam muito para confecção de moveis. É uma madeira mole.
JCRS: Isso aqui era um paiol de castanha, por isso que tem muita muda de castanha por aqui. Aqui era
um paiol trazia as castanhas, amontoava aqui, pra depois daqui levar. Ou levar pra beira do rio pra levar de barco,
ou de carro pra vir apanhar. Ai por isso que tem muita muda de castanha nascida por aqui.
JCRS: [mostra folha comprida que não é castanha] Pode sentir esse aqui, tem um odor diferente, a
castanheira não tem esse cheiro
Entrevistador: Aqui era um castanhal? Por isso que tem muita?
JCRS: É, aqui não era um castanhal, mas aqui era um depósito de castanha. Um paiol, como a gente
chama. Aonde a gente coletava castanha lá e trazia e amontoava aqui. Aqui como [incompreensível] o outro paiol
tá lá em casa quando chegar lá eu vou mostrar
JCRS: Apresento a Majestade. Esse é o orgulho da nossa floresta aqui. Aqui é minha propriedade, eu
chamo de Reserva Isabel Ribeiro, em nome da minha, em homenagem ao nome da minha avó. E é essa é a
Majestade. Isso aqui é um galho que caiu dela.
JCRS: Isso aqui era um cipósinho que vivia agarrado nela que eu cortei, olha lá no chão.
Entrevistador: É impressionante essa Majestade, heim?
JCRS: Dá uma volta ao redor dela pra você ver...
JCRS: Isso aqui é um galho que caiu dela faz tempo. Tem uns dez anos. Isso aqui é tudo galho dela.
Isso aqui é um ouriço. Não presta, ou será que presta [abre ou ouriço com um terçado]. Ou, caramba, tá saindo
tanta formiga aqui de dentro... Foi arara que derribou.
JCRS: Pode dar uma volta ao redor da Majestade e se perder.
JCRS: Se tem outra igual essa aqui já foi pro chão, ou já derribaram, já deve ter acabado. Agora, se
depender de mim, essa aqui vai ficar por muitos e muitos anos aqui. Mesmo que ela venha a morrer, alguma
coisa acontecesse com ela, mas esse tronco vai ficar aqui.
JCRS: Essa é a Majestade, o orgulho da floresta. Acho que ela é a mãe de todas as outras castanheiras
que tem por aqui.
JCRS: Eu acho que não tem terapia melhor, não tem uma coisa melhor do que você sentar a beira
d'uma arvore dessas e ficar meditando. O tanto que a natureza é perfeita, o tanto que as coisas que Deus faz é
bem feita. E eu acho que tudo o que Deus fez é bem feito, menos o homem.
Entrevistador: Por que?
JCRS: Porque ele não vê beleza no que Deus fez. Ele vê beleza no que ele faz. Ele acha que a natureza
não tá perfeita. O cara vem, desmata isso aqui pra botar capim. Então ele não vê beleza nisso aqui, ele vê beleza
no que ele tá fazendo. Ele acha que o que ele faz é que é bem feito, por isso retira uma beleza pra implantar uma
beleza que ele faz. Você que é lá de São Paulo, que beleza não era o rio Tietê? O que foi que fizeram? Acabaram
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com ele, pra implantar a beleza que seja a grande metrópole ao redor entulhando ele todo. Desse jeito acontece
por aqui. Agora, eu aqui, eu vejo a beleza aqui, aqui é onde eu tô, aqui é onde eu fico sentado, aqui é onde eu
venho meditar, recostar aqui, e pensar: como é que é linda a natureza, o silêncio. [barulho de moto ao fundo]
Quando eu cheguei aqui tinha mais silencio, agora já tem essas motos pra incomodar com essa suada horrível ali.
Entrevistador: Mas quando não tem moto é só o barulho das araras?
JCRS: Só. O barulho do vento aqui, na folhagem.
Entrevistador: O homem vê ai o que tu vê como uma árvore, ele vê como madeira?
JCRS: Ah, ele vê como Real. Isso aqui: já viu o desenho animado do tio Patinhas? Quando ele vê uma
coisa assim, só aparece cifra no olho dele. Desse jeito a indústria madeireira quando vê uma árvore como essa,
como outra qualquer, como aquela ali, ó, filha dela que tá ali encostada, tem mais outra ali, mais outras por aqui.
Então, o cara vê dinheiro nisso aqui. Ai o cara diz assim: - “porra, tu vender cem árvores dessas ai” Mas eu vou
fazer o que com 100 arvores vendidas a 200 reais cada uma? Não vou fazer nada. Não dá nada. Ela em pé me dá
muito mais resultado. Além da beleza, o fruto que ela da, que eu tenho todo ano. Se eu vender ela por 200 reais
eu só tenho um ano. E ela aqui ela me dá todo ano. Sem contar com a beleza, e o beneficio que ela faz ao mundo.
Não é só a nos. Ao mundo! Sem contar com a biodiversidade que ela tem. Hospedeira de orquídea. Aonde tem
orquídea rara, nessas.. Orquídea que as vezes alguém não conheça, a ciência não conheça ainda, hospedada nelas.
E a infinidade de pássaros e árvores e abelhas, e insetos que dependem dela, depende da flor, depende de tudo,
cupim, e muitos e muitos outros microrganismos que tão aqui. Isso aqui é adubo vivo [mostra com a mão] e o
cara acha que tem que queimar tudo isso, fazer carvão disso aqui. A maior ignorância que existe. Porque o
homem sobrevive sem precisar agredir a natureza.
Entrevistador: A Majestade pede respeito mesmo, heim?
JCRS: Pede. E enquanto eu tiver por aqui, por essa região, ela vai ser respeitada. Pra mim mostrar pra
todos visitantes que tem aqui. É com orgulho que eu mostro ela. E ver como a natureza é bonita de se ver. Talvez
quando voltar aqui novamente, eu tenha uma trilha ecológica pra andar. Que é o meu sonho é fazer uma trilha
ecológica. Pra mostrar pro pessoal, o silencio da floresta, andar por ela, o que ela tem de bonito. Porque só
mesmo um admirador da natureza, uma pessoa que tenha respeito pela natureza, vê beleza. Porque o camarada vê
logo aqui: - “ah tem muita formiga, tem inseto, tem marimbondo, tem não sei o que, cobra, tem bicho, ah, eu não
aguento.” Mas eu, além de eu ser um apaixonado pela natureza, eu tenho sangue indígena nas veias, quase todos
os brasileiros tem. Mas eu tenho muito acentuado, o sangue indígena. E ai eu adoro a floresta, eu me sinto bem
aqui dentro. E nem me preocupo. Passo o dia todo dentro dela. Não chega nem a dar fome. E quando dá fome
você tem muito o que comer. Você tem a castanha. Você come três bago de castanha, um bago de castanha, dois
bago de castanha é equivalente a um bife. Um bago de castanha é equivalente a um bife, um ovo. A mesma
proteína que tem num ovo, num bife, tem num bago de castanha, num só. Você come uns três, tá alimentado.
Você chupa um cupuaçu, no tempo, é outro que tira a fome. Você acha um “ouxi” você come. Cabo a fome. Se
você não achar nada você vai no brejo, você pega uma mão cheia de caroço de açaí, você rói ele, também
amenizou a fome. E se você tiver lá no meio de São Paulo, sem nem um centavo no bolso, você come? [risada]
Você não come não. Você morre, você é obrigado a dar uma de trombadinha pra assaltar o primeiro que aparecer
[risada].
JCRS: No meio da selva amazônica existe uma castanheira gigante, a famosa Majestade! Ela esta
localizada no município de Nova Ipixuna, na reserva Isabel Ribeiro.
JCRS: Em homenagem a minha vó e minha mãe de criação que é quem me criou
Entrevistador: E ela gostava da floresta também?
JCRS: Gostava. Minha avó era índia
Entrevistador: Você tem traços de Índios... ela era índia da onde?
JCRS: Tenho. Ela era índia Kayapó.
Entrevistador: Ela era braba?
JCRS: Um pouco.
Entrevistador: Ela era da região, então tinha sido pega naquelas brigas dos Kayapó com o pessoal da
região?
JCRS: Foi. Porque os Kayapó andavam por aqui também, e eles mudaram pra São Félix do Xingu mas
eles vivam, por aqui também. Desse lado aqui eram os Gaviões, e do lado de lá eram os Kayapó. Os Gaviões
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lutavam, brigavam de flecha, os Kayapó de bordunas. Borduna é um pau de quase dois metros de tamanho que
eles fazem.
Entrevistador: Qual que dava mais medo no pessoal?
JCRS: Os dois. Todos da conta. Mas os Gavião era mais perigoso, que eles pegam de longe o pessoal.
Por exemplo: tem essa picada ai. sabia que nos passava por elas, ai eles pegam, e fica todo mundo escondido dum
lado daqui, quebra todos os galho de mato dum lado e deixa. Ai quando vem o cara e aplica a taquara, que é uma
flechona doida assim com aquela pontona feita de osso de animal, com um arcozão de quase dois metros de
cumprimento.
Entrevistador: E os Kayapó atacavam os acampamento?
JCRS: Os Kayapó era o seguinte. O castanheiro vinha com o paneiro de castanha. A gente tem uma
mania, com o paneiro de castanha cortado, você carrega quatro latas, cinco latas de castanha um homem. Quando
eu era mais novo eu carregava cinco latas de castanha. Molhada, que pesa em média uns 60, 60 e poucos quilos.
Ai o cara bota num paneiro, bota nas costas e aio paneiro tem duas alças aqui, amarra aqui, e uma que põe aqui na
cabeça, né. Ai o cara bota na cabeça e bem pra descansar mais os ombros. E ai quando o cara vinha caminhando
na picada desse jeito ele fava de trás do pau, e pum, metia o porrete na cabeça do cara. Cacetada que tu jurava
que tinha sido com um facão que tinha cortado. Não, era um pau que eles usavam, um pau de âmago feito de três
quinas assim, lavrado aquela quina com um corte bem fininho. O cabra com um braço dessa grossura rumava na
cabeça do cara arrancava o tampo da cabeça fora. E já matava. Ai eles matam e deixam a borduna que matou o
cara lá. Diz que criminosa é a borduna. Não é eles. [risada]
Entrevistador: Eles aterrorizavam seringueiro que entrava no território deles...
JCRS: Seringueiro, castanheiro, todos eles aterrorizavam. Ai foi que surgiu a figura dum cara aqui que
tem muita gente que tem ele como herói, eu tenho ele como bandido. O como é... O Ângelo Apinajé e o
Cariolando.
Entrevistador: Quem que foi o Cariolando?
JCRS: Era um matador de índio que tinha aqui a mando dos patrões dos castanhais. Que aqui na nossa
região não teve seringa, tinha o caucho, né, que é “borracheira”. Uma árvore muito grande, grossa que dava leite
de borracha. Chamava caucho, que não é a seringueira, é o caucho, que também acabou aqui pelo uso
indiscriminatório, porque ela era uma árvore imensa e grossa, e eles não sabiam cortar como os seringueiros do
Acre. Então, eles derribavam e depois de derribada é que eles faziam a sangria dela. Mas já tinha perdido uma
árvore.
Entrevistador: Eram os caucheiros, né?
JCRS: É, eram os caucheiros. E ai a mando dos patrões dos caucheiros e dos castanhais, donos de
castanhais, esses dois camaradas, que era chamado o Ângelo Apinajé e o Cariolando, dizimaram muitas tribos
aqui da região. Obrigaram os remanescentes a se unirem aos brancos ou extinguir.
Entrevistador: Isso foi em que época?
JCRS: Isso foi na dedada de 40, 50, por ai assim, eu não era nem nascido.
Entrevistador: Mas tu ouvia história desses dois?
JCRS: Ouvia muita história, meu pai contava, minha avó. Minha vó ainda viu muita gente mortas
pelos índios, e os índios matavam os castanheiros, atacavam os castanheiros e matavam. E viu muitos índios
também matados. Inclusive dessas matanças de índios saiu a descendentes por parte da minha avó.
Entrevistador: Não era a tua avó mesmo?
JCRS: Era a mãe da minha avó. Ela tinha sido pega assim. Teve um tiroteio, e um dos homens que
andavam, os índios correram e acharam ela. Era um garotinha, mais ou menos uns 8 ou 10 anos, e um cara pegou
e trouxe. Ai dai saiu dela a minha avó. E daí saiu a minha mãe e daí saiu eu.
JCRS: Você está vendo aquilo ali? Ali tudo são hospedeiros dela. Ali tem bromélia, tem cactácea, tem
orquídea, é o maior hospedeiro de orquídea que notemos na região é a castanheiro. tem uma serie de coisas.
devido a esse rodo de ingrediente que tem nela, com a flora que tem nela atrai o besouro polinizador que tem nela.
Um besouro chamado mangangá, ele tem um voo curto, ele é um besouro bem gordo, por isso que se tiver uma
castanheira lá no meio da manga ela fica sem dar. Porque ela fica sem polinizador. Tem que ter várias pretos
porque o voo dele é muito curto.
JCRS: Eu não medi ela, eu vou medir ela esse ano [comenta sobre o tamanho da Majestade]
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JCRS: Se a gente tem o direito de acabar com uma coisa dessas?... Se a gente não aguou, num botou
uma gota de adubo nela, você acha pronta pela natureza e se acha no direito de acabar! Se acha dono! Você tem
muito é que preservar, você tem muito é que cuidar disso ai, você tem que ser guardião da floresta, não acabar
com a floresta. Você não fez nada por ela, como é que se acha no direito de acabar?
JCRS: [Comenta sobre uma trilha ecológica que quer fazer] Quando eu construir, já tenho mais ou
menos a ideia por onde vai passar, a trilha ecológica, e aqui vai ser um dos pontos aonde eu vou roçar, colocar
umas bancadas. Pra gente quando vier com o pessoal de lá sentar aqui, fazer uma conversa, uma interação deles
com a floresta. depois a gente segue e lá em outro ponto vai ter outro lugar pra gente sentar também, um lugar de
descanse meio rápido. E ai a gente bater um papo, explicar a floresta, algumas coisas. Mas eu vou fazer. Eu vou
fazer esse ano.
JCRS: A castanheira tem essa essência, que a castanheira não da a sapopema. A gente tem a sumaúma
e ela é muito grande, mas ela da uma sapopema muito grande, ela tem um espaçamento muito grande de catana
como a gente chama. A castanheiro não, ela não tem sapopema, ela é uma arvore mesmo tipo cone, reta, quase.
Entrevistador: É melhor pra madeira?
JCRS: Por isso que o pessoal são gananciosos. Uma castanheiro, vê um pau como aquele ali, olha lá, ó.
Um pau como aquele ali ele da muito mais do que 20 metros de madeira serrada. Olha o tamanho daquele pau ali.
Deve ser a filha da majestade mais próxima. Essa aqui ficou pertinho da mãe, tal. Um dia desses até quebrou um
galho, coitada. Ai tem a outra já ali que é aquela outra lá. A se tu entrar bem aqui, bem aqui assim, tem mais
umas três bem aí. ó. Ai se tu ir pra ali tem mais ali, ó. Ai como é que você pode aquecer fazer roça pra criar gado
num lugar desses? Por isso a Majestade tá aqui assim, lá tem um pé de cupu, bem ali tem outro, bem ali tem mais
dois.
Entrevistador: E querem transformar isso tudo aqui num pasto...
JCRS: Por que que eu vou fazer isso? Depois eu tenho que conservar ele limpo. Eu vou ter que fazer
cerca. E aqui não. Eu não faço cerca, eu não tenho que roçar nada. Eu só roço aqui a trilha pra entrar pra apanhar
alguma coisa. Eu entro pra apanhar castanha, eu entro pra apanhar o cupi. E quando tá muito quente lá em casa
você vem pra cá, senta aqui embaixo, conversa um pouco com ela aí, com você mesmo. Pra que melhor? Essa é
que é a minha briga. É por isso que eu corro risco de vida. Porque eu defendo esse, eu defendo a floresta inteira,
mas principalmente as castanheiras. As castanheiras é a mãe de leite do paraense. Do caboclo que ceve no mato.
Eu não preciso de leite de vaca, eu tenho leite de castanha, que eu tomo ele com café, eu boto ele na comida. Eu
tiro o óleo. Pra que o cara vai querer vaca, que depende de vacina, depende de sal, depende de não sei o que,
depende de remédio, e ainda tem que você ter cuidado, tem que fazer curral, tem que fazer cerca. Eu não faço
cerca pra ela, eu não boto sal no pé dela, e ela tá ai. A mãe natureza se encarrega. As vezes ela fica um ano, dois
anos dando pouquinho, mas de repente ela dá muito duma vez
Entrevistador: Dá muito, muito? Quanto ela pode dar?
JCRS: Muito. Uma castanheira como essa aqui pode dar um hectolitro, 5 latas de castanha, pode dar 10
latas, pode dar 25 latas.
Entrevistador: Essa ai tu já chegou a colher quanto dela?
JCRS: Eu não sei porque quando a gente colhe a castanha a gente mistura todas as castanhas. Sabe
mais ou menos, a área deu x. Por exemplo, esse ano mesmo, minha castanha aqui deu 53 hectolitros, a minha área
toda, de floresta com a castanha.
Entrevistador: De castanha, não ouriço
JCRS: Não, só a castanha, não tem ouriço não. É só isso aqui, coitadinho aqui, ai você mede, são 5
latas de cabeça para dar 1 hectolitro. 5 latas de castanha, ela dá em media 10 litros de óleo, então ela dá 300 reais
pelo preço que eu vendo o óleo. Então se o cara tem 50 hectolitros, e ele transformar todo em óleo, ele vai botar
15 mil no bolso.
Entrevistador: Muito mais do que ele ganharia vendendo as toras...
JCRS: Humpf, e é uma coisa que eu tenho todo ano, e a tendência é aumentar.
Entrevistador: E o preço, principalmente...
JCRS: O preço, é claro. Porque vai acabar por ai tudo…
Entrevistador: Na região de Marabá quanto o pessoal produz hoje em dia? Dá uns 8 mil hectolitros?
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JCRS: Se der isso tá sendo eleito ainda. Mas Marabá já foi chamado o Polo Industrial da Castanha,
chegava a produzir 180 mil hectolitros de castanha.
Entrevistador: Eu já ouvi falar que teve até o recorde de 270…
JCRS: Teve. Marabá já foi considerado o Polo Industrial da castanha, aonde ficava a castanha mesmo.
Marabá a produção de Marabá era castanha. Era o que dava a vida em Marabá, a castanha.
Entrevistador: Daí quiseram enfiar gado?
JCRS: Não, eu me queixo do processo de imigração. Porque o pessoal do sul vem tudo com o olho
voltado pra criação de gado. Ele não acha que fizeram mal pros estados deles acabando com a floresta, acabando
com os recursos naturais que existia por lá. Ai vem pros estados dos outros fazer a mesma merda.
JCRS: E aí vem pra cá e faz a mesma coisa. Ai, Santarém já não tem plantio de soja, já não lavoura de
soja? Já lá pra onde o diacho lá pra Amapá, Roraima,, já não tão indo plantar soja? Já não basta o Mato Grosso
que tá todo acabado com soja, acabaram o cerrado, acabaram a caatinga e por fim tão acabando com todos os
ecossistemas pra plantar soja? E no fundo no fundo o que que fica pra nos aqui de soja? Muito pouco. Porque
quem financia a soja quem é? é os países que consome soja, que dá ração de soja pra gado, é aqueles que depende
da soja pra alimentar animais e mulitas outras coisas. Ai quer dizer que nos é que tem que pagar o pato com isso?
“Ah, mas tem que ter, a balança comercial tem que crescer, não sei quem tem que crescer, o mundo tem que
comer.” Pô, tem, mas toda a coisa tem seu limite. Vamos desenvolver mas sem agredir. tem que ter
desenvolvimento, tem. Mas tem que ter controle do que está se fazendo. os caras… Outro dia um carvoeiro: “é,
seu, você é contra a fazeção de carvão, a tiração de madeira”. Eu falei: -“Não senhor. Eu não, não sou o homem
da caverna não. Eu tenho uma cabeça evoluída. Eu sou contra o sistema que vocês trabalham. A maneira que
coces trabalham. Vocês são escravos. Vocês são escravos. Você não tem controle, e vocês não ganham nada.
Vocês trabalham altamente pros outros, destruindo um bem comum de vocês, sem ter dinheiro pra vocês. Porque
o cara vem, e financia o forno de carvão pro cara. Ele dá o forno feito, ele dá o primeiro combustível, corrente de
motosserra, essas coisas tudo. Dá uma junta de boi, tudo pro cara. E o cara lasca o pau a fazer carvão. Ai, se lá na
Cosipar o metro de carvão tiver de 60 reais, ele paga pro cara de 25, 30. Ai quanto tempo o cara não leva pra
pagar o investimento ai de 10, 12 mil reais. Ah? Porque o cara tem as despesas, tem os trabalhadores, tem tudo.
Quando o cabra acaba de tirar aquilo que vai pra cima da conta é uma mixaria. Ai o cara desgraça o pau a fazer
carvão ai a torto e a direito pra poder cobrir uma divida que ele não vai cobrir nunca! Porque o atravessador que
tá lá no pé daquilo não vai deixar ele pagar a conta dele nunca. Porque ele quer, ele quer manter o escravo
trabalhando para ele, ele quer manter o escravo trabalhando pra ele, então ele não vai quitar a conta dele nunca.
Ele vai ficar devendo o tempo todo, que é pra ele poder manter ele na mão pagando uma mixaria pelo produto
que ele faz. De maneira ilegal. Agora eu pergunto: cadê a fiscalização que não vai fiscalizar lá no inicio do
problema? Não é vim aqui dentro multar o pequeno não. É multar a guseira lá . porque ela é quem compra o
carvão ilegal. O outro fator, era organizar os trabalhadores. “Bom, você quer mexer com carvão, quer mas você
vai ter que tirar a área, pra fazer o carvão. E licenciar ela. Fazer de maneira legal. Você só vai fazer carvão até
aqui. Daqui pra frente você não toca nisso daí, nem numa vara. Se não você vai pegar uma multa vai perder o
lote.”
Entrevistador: Isso não acontece?
JCRS: Não acontece. Não tem esse tipo de coisa.
Entrevistador: Como é que acontece o esquema do carvão aqui, desde o início, assim? Tem o
assentado, ele tá lá no lote dele, daí o que é que acontece?
JCRS: Chega o atravessador: “quer fazer carvão? eu te forneço, tudo. Te dou forno pronto”. Ai vai lá e
faz todo esse processo. faz os fornos, dá, vende a motosserra, que ele não dá nada. Tudo ele vai anotando. Dá a
estrutura toda pronta. Ai o cara começa a fazer. Ai ele paga o carvão pela metade do preço que ele vende ou
menos da metade. A Cosipar além de pagar ele pelo preço real lá, ainda paga o frete. No duro ele é dono de um
caminhão. Então ele leva o carvão daqui e ainda recebe, que a Cosipar paga, o frete, e tá ganhando a metade do
carvão. e o cara aqui que tá fazendo, que tem todas quanto é despesa, só ganha a metade, e ai ele não vai
conseguir pagar aquela conta tão cedo nunca. Ele vai fazendo mais, vai fazendo mais, daí pede mais um forno, e
daí aumenta a despesa, e aumenta as coisas e ele vai ficando toda a vida na mão do cara. E o carvão é todo ilegal
porque não tem legalidade pra isso, eles não se uniram. se todos eles se unissem, pedisse uma licença coletiva de
desmate. Digamos: cada um ia fazer um alqueire de roça. Dez pessoas. pedisse uma licença de desnate,
conseguisse uma licença, eles tinha como vender o carvão diretamente pra Cosipar, pelo preço real que existe.
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talvez eles ganhasse alguma coisa, talvez ganhasse mais dinheiro, agregasse valor na coisa. Mas não faz isso. Ai
deixa tudo na mão dos atravessadores, atravessado vai fazendo tudo atravessado, passa nas barreiras de
fiscalização os caras já levam o dinheiro na mão. 50 reais por um caminhão toco, por uma gaiola grande é 100. E
vai passando, chega lá na Cosipar, vende o carvão, pronto. O carvão vem esquentado de algum outro lugar, como
aqui no Nova Ipixuna é pratica deles mandar o carvão guiado pela, que é resíduo de serraria. Só que a serraria tá
serrando ilegal. A serraria não é legalizada. Ai isso tudo é um processo de destruição em cadeia. Tudo ilegal.
Começa pela serraria que emite a nota dizendo que o carvão é resíduo da serraria mas a serraria tá ilegal. Então
tudo tá ilegal. É duro. É duro combater o sistema. Você denuncia, você faz alguma coisa. Mas eu acho que
indivíduo ter tanta denúncia daí o Ministério Público fica maleável, e quando vem, quando vem fazer uma ação,
aquela denúncia já tá quase caduca. O que tinha de acontecer, o que tinha de levar, já levaram. Aqui tem uns
madeireiro em Nova Ipixuna, que quando eles pegam uma área de terra, uma área como essa minha aqui, que são
18 alqueires de floresta que tem aqui. Completa, 18 alqueire e meio de floresta que tá aqui completa. Se eles
baterem aqui dentro, com oito dias não tem mais nem um pau aqui dentro. Eles tiraram. Dentro de oito dias eles
tira esses 18 alqueire de floresta todo.
Entrevistador: Desmata ou tira a madeira de valor?
JCRS: Tira a madeira de valor de dentro. Todinha, dentro de oito dias. Eles colocam aqui três tratores
de esteira, coloca 5 ou 6 homens de motosserra cortando aqui dentro, e colocam 5 ou 6, 10 caminhão aqui dentro
puxando. Quando dá com oito dias não tem mais nada. Uma semana, não tem mais nada. Cabou. A madeira que
tinha aqui tá toda no pátio.
Entrevistador: E aí, o que sobra?
JCRS: Só dá pra escoramento. porque vai sobrar só vara. Porque eles levam de tudo. O que não dá pra
serrar leva pra carvão. Porque sai o carvão.
Entrevistador: Quanto que custa um forno por aqui?
JCRS: Rapaz essa informação eu vou ficar te devendo, porque eu não sei quanto custa pra fazer, nem
quanto custa pra tirar, eu só sei, de vez enquanto eu vejo dizer “ah, o carvão caiu, tá de 25 reais, tá de 30”
Entrevistador: E pra onde que eles vendem, é pra Cosipar?
JCRS: É pra essas guseira dai de Marabá, é Cosipar, Maragusa, Mara não sei o que diabo, é tanta que
tem ai que eu já nem sei mais qual é...
Entrevistador: E o dono do caminhão é o que dirige o caminhão, ou não?
JCRS: Não, muitas vezes eles põe motoristas.
Entrevistador: Daí ele passa recolhendo em cada lotezinho?
JCRS: É, em cada lote ele vem fazendo a carrada. Ou o cara queima dois fornos, três fornos pra dar a
carrada, e já leva.
Entrevistador: Carrada é encher o caminhão?
JCRS: É.
Entrevistador: Com a crise deu uma diminuída essa história do carvão?
JCRS: Não. Quando a Cosipar reduz muito o preço, ai os caras ficam meio devagar, mas na hora que
ele dá uma subidinha todo mundo hummm de novo.
Entrevistador: Mas se a Cosipar parasse de comprar, o que aconteceria, se todas essas guseiras
parassem de comprar?
JCRS: Eles parariam de fazer, porque eles iam fazer pra que, pra vender pra quem? Não tem...
Entrevistador: É só pras guseiras?
JCRS: Só.
Entrevistador: E tu acha que isso inibiria o desmatamento?
JCRS: Olha, a nível assim, dava uma chacoalhada boa, porque o cara não ia ter tanta ganância de
desmatar. Porque o cara não tem muito empenho pra plantar nada, né. Muito menos pra botar capim, né. Então o
cara que ele ia fazer, se não tivesse esse comércio ilegal do carvão, seria um fator pra ter menos desmate do tem.
Porque o madeireiro, realmente, como eles fazem aqui um corte raso, eles não respeita nem umas espécies, mas
se eles levassem só a madeira, deixando as castanheiras... A floresta, tivesse com dez anos, vinte anos, ai tava
regenerada de novo. Mas acontece que o mal é igual a peste que assolou o Egito. O cara vem e tira a madeira toda
de serragem, ai vem o cara atrás fazendo carvão do resto. Ai tem lote ai que já detonou, já não tem mais 1% de
floresta mais, já acabou tudo. É tão tal que eles brocam a roça e queimam no tempo errado que só pra poder tirar
a lenha, não é pra plantar nada, é pra tirar lenha.
Entrevistador: E depois deixa...
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JCRS: Ah, joga capim. Só diz que pra não formar juquira.
Entrevistador: Joga capim, mas tem boi pra botar lá?
JCRS: Eles diz que tendo pasto fica mais fácil pra adquirir o gado. Agora só que eles já raciocinam de
madeira errada. Porque quando o cara olha, tem gente ai que vai ter que vender a terra porque ele não pode cercar
o capim que tem porque ele não tem um pau pra fazer uma estaca, e não pode comprar. Porque hoje em dia ai no
mercado é 7 reais uma estaca. Sapucaia, acapu, o menino ainda vende ali de 7 reais, mas acho que lá fora é 10
reais já. O mourão é 20.
JCRS: Eu por mim, o cara que vendeu toda a madeira e não tem um pau pra fazer uma cerca, deviam
cobrar dele era muito mais caro. Muito mais caro. Ai ele ia saber o valor da madeira, ele ia saber quanto custa um
metro de madeira. Acontece que o cara, não… o cara vai lá com um compadre, toma emprestado um pau, ou
corta, e abre e tira as estacas. Ai o negocio muda. Só que é uma briga muito desigual. Entre nós ambientalistas, e
o poder aquisitivo do dinheiro. Porque nos briga e tudo e tudo e tudo. E o cara chega, impõe o dinheiro, em cima
da miséria do cara que tá lá, da ganância do cara que tá lá, e ai vai conseguindo aliciar o cara e detonar a floresta.
Sendo que o cara não tem a cabeça que nos temos, que é daquele, que dessa vida, nada se leva. Se você não fez
uma boa ação, dançou. Porque você não leva.
Entrevistador: Nas assembleias, que tem as reuniões, como que é colocada a questão do carvão aqui
entre os assentados?
JCRS: Olha: quando eu fui presidente e a Maria foi presidente, isso era imposto até com certo rigor, eu
dizia mesmo: “Pode ser meu pai, se fizer carvão eu denuncio. E vou buscar o Policia Federal, o Ibama, o próprio
Incra”. Mas como você não pode ficar no cargo o tempo todo, o estatuto reza que você tem um tempo pra ficar,
essas coisas assim, entrou outras pessoas que não ligam muito pra isso. Ou melhor: incentiva a fazer isso. A
própria associação é conivente com a situação.
Entrevistador: Como é que chama a associação do assentamento?
JCRS: APAEP, o nome de fantasia- Associação dos Pequenos Produtores do Projeto Agroextrativista
Praialta Piranheira. Ai reduzido, APAEP.
Entrevistador: O que quer dizer Praia Alta Piranheira?
JCRS: E porque é Praialta é onde nasce o projeto, Piranheira é onde funda. São dois igarapés. São as
limitação do projeto
Entrevistador: Da região, esse é o [assentamento] mais ameaçado de floresta?
JCRS: Alias, do município de Ipixuna é o único que ainda tem fragmento de floresta. O resto não tem
mais, acabou. Já, pouf. Quando foi criado, em 1997, nos tínhamos 85% de floresta, nativa. O assentamento. Hoje
se tu fizer um levantamento talvez não tenha 30%. Não tem mais não. Eu acho que hoje, se fizer um
levantamento, área que não foi mexida tem, que eu conheço: a minha, aqui, aquela do Zé Rondon, ali, a da minha
irmã lá na Cupu e a dos Carneiro lá na beira do rio.
Parte 5
Dois trechos recolhidos no retorno da visita à Majestade a casa deles
Entrevistador: Eu não ouvi o que tu disse... Quanto tu morrer?
JCRS: É, quando eu morrer eu quero ser cremado e as minhas cinzas tem que ser jogadas ai no pé da
Majestade.
[...]
Entrevistador: Quando cortam uma árvore dessas parece que ela sangra, não é?
JCRS: Meu amigo, ela exala um cheiro quando tá sendo cortada que você sente. Quando vai cair, ai
você escuta o gemido dela, né. Ela range o tronco, e ai você vê as folhas como quem vão dando adeus "vishh". Ai
você escuta o estrondo: prum. Mais um gigante da selva tombou, né. Nós fava aqui outro dia e eu escutei a
motosserra zoando pra cá, aí eu escutei o som: péum. Ai eu e a Maria: vamo lá? E nós fomos. Chegamos lá e o
cara tinha derrubado. Caiu bem perto do nosso extremo mas, não chegou a cair lá dentro não. Eles vinham
derribando.
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Entrevistador: Tu sente como um ser?
JCRS: Foi, eu sinto como um cara matou alguém. Porque é um ser vivo. Ai tem uma música né, um
CD que os seringueiro fizeram que diz que se a floresta tivesse pé pra andar ela não ficaria aqui, né, quando ela
visse o perigo saia. Mas ai o cara chega, limpa ao redor, acelera a motosserra: rom rom rom. E ela tá quietinha no
lugar dela. Só sentindo a dor. E o cara corta. O que a natureza anos e anos pra fazer o cara acaba dentro de uma
hora, menos de uma hora, ele põe fim naquilo tudo. É triste. Tudo em nome do capital. Tudo em nome do se dar
bem. Tudo em nome do “ah eu sou o empresário fulano, eu vim, exportei 100 metros de madeira pros Estados
Unidos, pro Japão, não sei pra onde. Eu tive um lucro de tanto esse ano”. A custa da floresta. A custa de algo que
ele não plantou. A custa de algo que ele não gastou centavo para fazer. É muito fácil, você ganhar dinheiro desse
jeito. E nem as responsabilidades que ele tem, em pagar os impostos, nada, é driblando fiscalização, é fazendo as
coisas ilegal, é trabalhando ilegalmente só a ponto de enriquecer. Pode? Se ao menos eles fizessem as coisas
dentro da legalidade, respeitasse o que e lei, porque a castanheiro é proibida em todo o território. Não tem
legislação pra cortar castanheiro, e por que cortam? E acha quem compra. E ai, quando acabar: —“ah, não sei
quem tá trabalhando sobre meio ambiente. Mas compra madeira ilegal que sai daqui, de castanha, que é ilegal, do
mogno, que é ilegal, da andiroba, que é ilegal, da copaíba, que é ilegal. E por que compram? Por que que não
procuram a origem? São coisas que eu procuro entender aqui como caboclo aqui do mato e não consigo. Não
consigo mesmo. Como é que sai daqui de Nova Ipixuna, daqui do sudeste do Pará, e vai parar nos portos do
Espirito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, uma madeira proibida. E daí embarca e vai para a
Europa, para fora. Como pode? Ninguém entende. Isso, é de doer. Aqui fica o estrago, fica o buraco. E lá fora, a
burguesia, os caras que tem poder aquisitivo ficam morando em seu chalé a custa de madeira ilegal daqui, que sai
daqui do Pará que sai da Amazônia, que sai da nossa região. Ai quando acabar ainda ficam fazendo comercial
dizendo que são protetores da natureza. O protetor da natureza sou eu que vivo aqui no meio delas e não pretendo
vende-las.
Parte 6
José Cláudio apresenta o quintal dele, a estufa de castanha, a máquina de fazer óleo, suas
ferramentas de trabalho localizadas no fundo da sua casa
JCRS: Aí ela é envolvida numa tela, colocada aqui dentro.
Entrevistador: Ela é triturada, envolvida numa tela?
JCRS: é, ai coloca aqui dentro, e prensa.
Entrevistador: Aí escorre o óleo?
JCRS: 14 toneladas de força. É aí escorre o óleo. Totalmente a frio, sem contato nenhum com o fogo, a
castanha. Ela é quebrada aqui, essas são as maquinas de quebrar, descascar. Quando ela tá verdinha tem mais
leite, agora, depois de mais seca, tem mais óleo
Essa é uma estufa, que desidrata
Entrevistador: Quanto tempo o senhor deixa ela aqui, para desidratar?
JCRS: Quando o sol tá desse jeito aqui, muito quente, ai uma semana, no máximo, já tá no ponto de
quebrar.
Entrevistador: Aí o senhor vai tirar o óleo
Entrevistador: Pra comer [essa castanha] não é boa?
JCRS: Come, mas tá muito concentrada de óleo
JCRS: Eu recebi uma encomenda de 10 litros lá de Belém, ai eu quebro. Isso aqui dá uma quantidade
de dez litros.
Entrevistador: O óleo tem cheiro?
JCRS: Não, só o gosto diferente. Não sentiu um gosto diferente na comida? assim, do óleo de soja, pro
outro? Você pode comer ele como azeite de oliva, em cima da salada... ele é muito menos ácido que….
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JCRS: Isso aqui é um trabalho que a gente ‘tá fazendo pra gente mostrar como ela é sustentável sem
precisar derribar. Outra coisa: o pessoal acredita que vende ela em natura desse jeito aqui, e ela custa 50 reais um
hectolitro. Desse jeito que tá aqui. Em natura, com casca. 50 reais. Se você transformar ela em óleo, vai para 300
reais, um hectolitro. Acontece que o cara vende em natura, desse mesmo jeito aqui. Eles compram em natura,
vende em natura. Nem em Belém, eles não fabricam o óleo. Eles vendem a castanha para fora, mas só ela
quebrada, do jeito que ela ‘tá ali. Eles tem um pré-cozimento, eles fazem um pré-cozimento na castanha. Quebra
ela. E ai deixa ela toda branquinha, toda coifada e ai vende para fora. Exporta, uma castanha-do-Brasil.. Já
mudaram o nome, não é mais do Pará. Podia ao menos ser do Amazonas, porque são os nove países da federação
que compõe o estados da Amazônia. O cara podia ao menos ter botado castanha da Amazônia, né, mas bota do
Brasil. Mas a maior parte do país não tem castanha, do Maranhão pra frente não tem mais. Tem babaçu
JCRS: A Malásia tomou o seringal da Amazônia, os japoneses agora tão tomando o cupuaçu nosso.
Isso é que eu fico aporrinhado com um negocio desses.
JCRS: quando ela fica com uma concentração de óleo muito grande, altera o sabor. Não altera o sabor
do óleo.
JCRS: Não é a toa que uma dessa ai tem a mesma proteína que tem num ovo e num bife. É a única
amêndoa que contém 80% de selênio na composição. e o óleo daquela maneira que eu tiro ali ele fica com todo o
concentramento de óleo.
JCRS: Isso é uma fruta chamada jangada, eu deixo aqui que é pras ararajuba virem comer elas aqui.
Tem uma linda ali no computador da Maria. Ararajuba é amarela. Até as galinhas comem castanha aqui.

310

Anexo 2:
Transcrição da Entrevista com Maria do Espírito Santo da Silva
[Entrevista 2]

Entrevista realizada por Felipe Milanez no escritório de Maria do Espírito Santo
da Silva, localizada na varanda da casa onde vivia com José Cláudio Ribeiro da Silva no
PAE Praialta Piranheira, em Nova Ipixuna/PA. Dia 9 de outubro de 2010.

Entrevistador: Vamos conversar um pouquinho? Eu queria saber um pouco da senhora. Da onde
que a senhora é? Como é o seu nome, primeiro?
Maria do Espírito Santo da Silva (MESS): Maria do Espírito Santo da Silva.
Entrevistador: Da onde que tu é?
MESS: Eu sou filha de São João do Araguaia, uma cidade próxima a Marabá. Acho que é uns 40
quilometro.
Entrevistador: Que vai ficar de baixo d'água agora...
MESS: É, infelizmente, né. A notícia que corre é que é vai, mais uma como tantas que
aconteceram, em função do negócio.
Entrevistador: E tu morou em Marabá?
MESS: Eu vim de São João do Araguaia pequena né, e me criei em Marabá, posso dizer assim.
Cheguei em Marabá tinha 10 anos de idade, e meus pais saíram. Sou filha de agricultor, nasci e me criei no
campo. E parte da minha vida assim. Porque quando nos viemos para Marabá meus pais tiveram que vir,
voltar para o campo. Não se acostumaram com a cidade e tudo deu errado, e eles me deixaram em Marabá. E
eu fiquei em casa de família para estudar e fiquei até os 15 anos em Marabá. Assim, morando pelas casas de
família. E depois voltei para o campo, ai aconteceu muita coisa, casamento, depois o casamento não deu
certo, ai morando no campo, depois muitas coisas surgiram. Voltei para Marabá novamente. Ai consegui,
com sacrifício, terminar o ensino médio. Naquela tempo chamava de segundo grau, mas era técnico, chamava
de educação geral. Uns cursos assim tipo compensatório.
Entrevistador: A senhora estudou até o segundo grau?
MESS: É, estudei. Ai, parei e fui trabalhar com professora, na época, por Marabá. Fiquei um
tempão, até um tempo, seu eu for falar tudo aqui é um livro. Eu tenho um memorial, mas ai não tem como,
tem que pegar uns pontos dessa trajetória de vida.
Entrevistador: Mas a senhora quer fazer um livro?
MESS: Eu pretendo. Quando eu terminar, eu terminei meu curso agora, o curso em disciplinas tá
fechado. Mas tô terminando a monografia.
Entrevistador: A senhora quer fazer um livro sobre o que?
MESS: A história do assentamento. Disso aqui, Nova Ipixuna. Ai eu estando inclusa, meu
companheiro e os demais companheiros que tem a construção dessa história, o movimento.
Entrevistador: E por que a senhora acha que é importante fazer um livro?
MESS: Eu acho importante porque senão a história vai acabar. Porque muitas pessoas passaram
por aqui fazendo pesquisa, mas foram embora. E pouco retorna isso aqui de volta. As pesquisas que tem de
retorno positivo são as pesquisas que estão vindo pelo LASAT. As demais pesquisas é só justamente para
pegar fundamentação para as suas monografias, as vivências nossas. Mas qual o retorno que tá trazendo para
o município? Mostrar quem melhor seria falar da história dessa região do que nos que vivemos aqui? Alguém
vem e fala, claro, superficialmente, mas não conhece a história. Eu também não conheço, mas o pouco que eu
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cheguei eu quero deixar um dia para alguém. Porque precisa fazer, é importante fazer isso. Eu tenho esse
projeto de vida. Além da monografia, que essa é obrigatória, essa outra já é um projeto.
Entrevistador: A monografia do que que é?
Entrevistador: É o meu trabalho de conclusão do curso de pedagogia do campo.
Entrevistador: A senhora está estudando pedagogia do campo?
MESS: É. concluindo. Disciplina tá fechado. Mas agora eu tô arrumando ele.
Entrevistador: E o que seria de mais importante que você quer contar daqui? Qual a experiência
que você gostaria de transmitir da luta do assentamento?
MESS: Da luta tudo a primeira coisa importante, do livro como eu pretendo escrever esse livro, é a
ousadia. [pausa, choro]
Entrevistador: Qual que é a ousadia? De vocês conseguirem ter a terra e viver na floresta?
[choro e pausa]
MESS: Eu acho que a ousadia [suspiro e choro] ela é uma coisa que alimenta. Pra mim, é o que
alimenta a luta. [pausa e suspiro] [pede desculpa]
Entrevistador: Pode ficar tranquila, a sua luta é muito bonita mesmo, tem que contar, para ajudar
nessa pressão que vocês sofrem aqui.
MESS: Eu acho assim: tudo o que eu falo, e qualquer coisa que eu escreva, tem lágrima. Eu acho
que a tinta, quando eu tô escrevendo uma coisa, ela é borrada pelas lágrimas. Porque que eu digo isso?
Porque assim: quando criou esse assentamento para mim era uma coisa tão distante. Eu mesmo sendo filha
de agricultor, meu pai toda vida trabalhou no campo, meu pai nunca criou gado, meu pai nunca criou gado,
meu pai nunca teve ideia de gado, meu pai era um homem de campo, de trabalhar o cipó da maneira dele, de
coletar castanha e seus produtos da floresta, mas quando cria esse projeto, ai comecei assim a me integrar
com outras histórias. Ai chega a CPT, chega o Conselho Nacional de Seringueiro, chega o CEPASP, o
sindicato, enfim, e eu hoje como liderança do Conselho dos Povos Extrativistas, que é o Conselho dos
Seringueiros. Então assim: toda essa minha trajetória chegando aqui, após a criação desse assentamento, essa
história de luta que nós estamos construindo aqui dentro, tanta coisa bonita que se viu falar. O agro
extrativista, foi um circo, foi um modelo em 1997. Depois, hoje nós contamos com quem? Com a CPT. Não
vou falar com o CNS porque sou suspeita, sou ambientalista e é a ong que eu represento com todo o carinho,
o conselho dos seringueiro que vem nos sustentando, e a CPT. As demais, ninguém apoia. Você não adianta
chamar ninguém ai para fazer uma ação. Então isso foi me angustiando. Foi surgindo a ideia de escrever o
livro, e ai eu já pensei tanto que isso aqui é o fim e o começo. Isso aqui virou, o projeto está sendo saqueado
a cada momento. A biodiversidade está desaparecendo. Ninguém que ajudou a criar, ninguém entre aspas,
sem falar da CPT que sempre nos apoiou aqui dentro. Os demais, são omissos. Então tem que ficar alguma
coisa escrita. Não pode só eu fazer o meu trabalho da universidade, porque é obrigatório. Mas, eu deixar
alguma coisa para as futuras gerações. Porque eu digo assim: seu um dia você voltar aqui outra vez, daqui 10
anos, 5 anos, um ano, daqui 6 meses, não importa. Um dia que você voltar aqui, você vai encontrar as
mesmas pessoas, um pouco mais velhas né, porque a gente envelhece. Mas a floresta é essa mesma, a ideia é
essa mesma. Então por isso. Mas nós não vamos ficar aqui toda a vida contando essa história, falando com as
pessoas visitantes, fazendo entrevistas com os pesquisadores que chegam aqui. Eles levam essas pesquisas,
mas que retorno que tá vindo para a comunidade? Então, a minha ideia é essa, por conta mesmo da luta que
eu sei. Para mim é importante.
Entrevistador: Quantos anos que a senhora está nessa luta?
MESS: 13 anos.
Entrevistador: Aqui?
MESS: Aqui. Porque o assentamento tem 13 anos de criado, tudo com aqueles critérios da lei, né.
Só que quando foi criado o assentamento, nós já morávamos aqui há 10 anos. Morando aqui
Entrevistador: Então são 23 anos?
MESS: São 23 anos.
Entrevistador: Que a senhora vive aqui?
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MESS: De resistência. Vivendo aqui. Porque daí enquanto a gente sofria ameaça, passava todas
aquelas angustias, de pistolagem e tudo mais, mas que tinha tanta gente em volta da gente, era bom. Mas
depois, que ai quando você lutou, parte dos trabalhadores foram assentados, receberam os seus lotes, não, daí
ninguém mais quer estar do seu lado. "Não, a não, eu não vou fazer isso, porque "... ai coloca um: "não vou
fazer isso por conta da política..."; "porque vai prejudicar o governo não sei de quem"..., "porque vai
prejudicar não sei o que...". E ai, enfraqueceu. Agora, eu e meu companheiro não. Nossa luta é essa. E
pretendemos continuar.
Entrevistador: Vocês estão cada vez mais solitários aqui?
MESS: Nós estamos. Com certeza. Porque se não tivesse a CPT apoiando assim, para estar
divulgando nosso trabalho, para trazer aqui pessoas que tem o mesmo compromisso. Porque ninguém vai vir
aqui, poderia chegar qualquer uma outra pessoa que tivesse interesse, "ah vou fazer uma entrevista com a
dona Maria e Zé Cláudio, porque eu pretendo divulgar alguma coisa", de interesse dele, que é diferente de
quando a CPT encaminha alguém para cá, com esse ideal. O ideal de que o mundo que as pessoas e a
sociedade entenda, que eu acredito que a região sul e sudeste do Pará essa experiência, ecologicamente, que
nos vivemos aqui, são poucos. Pode alguém assim... tem alguém. Eu não vou dizer... tem alguém que acha
importante, que é legal, que é preservar, que nós precisamos cuidar. Agora, colocar assim a sua face, frente a
qualquer lugar, não faz. Porque tem o receio de alguém que pode matar.
Entrevistador: A senhora vive com esse receio?
Entrevistador: Não, assim, eu não tenho esse receio da questão da morte, assim, esse negócio de
ameaça, não. A gente tem um pouco de cuidado. Mas eu não tenho esse receio. Nem tenho receio de forma
alguma. Nem para falar para qualquer tipo de madeireiro. Eu nunca escondo [gagueja]. Nem ninguém pode
não gostar de mim, porque que falo mesmo. Madeireiro já me procurou aqui, agora parece que no mês de
agosto, assim que eu cheguei da universidade, chegou um madeireiro. Aqui. Me procurando, que ele ia
comprar uma madeira. Eu até ironizei, que ele falou que era madeira branca, e eu falei assim: agora pirou a
situação para vocês, que vão ter que comprar a tinta prá pintar madeira. Porque agora as madeiras agora tudo
é branca, então vocês tão comprando tinta prá pintar... Falei não: você sabe qual é a minha posição, a minha
posição é essa. E eu não vou, não adianta. Se você passar com madeira aí eu vou fotografar o caminhão. E eu
vou, na minha condição, com a minha possibilidade que eu tenho, de dificuldade de ir para Marabá, nos só
temos telefone celular, não tem internet, essas coisas que a gente pode imediatamente colocar. Porque tudo o
que ocorre aqui, o que eu tenho no meu computador, se eu tivesse condição assim de, hoje, se acontecer aqui
uma ação, e agora mesmo terminou ali, passar pra lá e colocar no mundo, eu faria isso. Porque, não é um
pouco, mas é aquilo que eu acredito que é importante fazer.
Entrevistador: Ele veio aqui para comprar madeira?MESS: Prá comprar madeira, disse pra mim
liberar ele, que ele tinha um vizinho que tinha vendido madeira ele não ia levar madeira se eu não autorizasse.
- Falei que primeiro: "você já chegou no lugar errado. Quem autoriza é o Ibama. O Ibama só autoriza se tiver
legal. Tem plano de manejo? Não, não tem. Então". "Não mas é uma madeirinha branca..." Foi a hora que eu
ironizei com essa história de pintar. Porque tudo é branco e tudo é pequenininho. "Ah é uma arvorezinha, é
uma madeirinha ali", tudo é pequenininho. Mas o rombo na floresta fica imenso. É irreparável. Então... E
madeireiro já veio aqui também oferecer propina. Quando ele vem oferecer propina a gente fica um pouco de
receio.
Entrevistador: Por que?
MESS: Porque eles podem estar vindo aqui oferece a propina, sabe que a gente não vai receber
propina, e adiante eles podem pegar a gente. Caminhão... já colocaram caminhão madeireiro em cima da
gente... Então muita coisa assim. Gente da minha família. As pessoas começaram ver essas coisas ai fora,
dizia: — "dona Maria, senhora não faz isso não, é muito arriscado... muito arriscado, não vale a pena" Tem
pessoas que diz que
Entrevistador: O que é muito arriscado? Não querer vender madeira?
MESS: Não, defender. Ficar assim lutando. Denunciando madeireiro, denunciando todo mundo.
Fazendo assim fotografia, fotografando caminhão madeireiro, forno de carvão, todas essas práticas de
ilegalidades que a gente pode pontuar hoje dentro do assentamento. Então, tem pessoas que diz que não vale
a pena. Para mim, vale a pena. Pra mim, pro o meu companheiro, vale a pena sim. E para todos os demais
que acreditam que é importante. Porque para mim, a pior fraqueza do ser humano é a omissão. É a omissão.
Porque se eu não denunciar, mesmo eu não conseguindo, ver aquilo que eu penso, que é denunciar e a
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efetivação da fiscalização, e eles efetivar a fiscalização de fato, como é de fato por lei, mesmo eu não
conseguindo, porque aí já depende mais. Mas o que é de minha condição e possibilidade, a gente faz. Mesmo
não vendo nada disso acontecer, a gente não fica de braços cruzados. Tanto é que as pessoas tem um pouco
de receio com a gente aqui dentro, e falam assim: qualquer madeireiro está ai "mas não, a dona Maria e o Zé
Cláudio tão ai"... Eles já tem medo da gente. Ontem mesmo caminhão jogou no Zé Cláudio lá na estrada.
Porque eles já conhecem. Não tem como você não ser conhecido, tudo te caracteriza hoje, até uma moto, usa
alguma coisa. Quando você não está com uma coisa, tem outra coisa. E saber que é um risco, isso aí eu não
tenho dúvida. Dizer que eu não tenho medo, tô sendo hipócrita. Isso é hipocrisia, se eu falar: — "ah não,
tenho medo não". Tenho medo sim. Tenho medo porque eles não medem distância. É um consórcio, não é
um, são vários. Aí é todo mundo, entra todo mundo, porque é do sindicato dos ruralistas. O sindicato tá todo
composto assim: é os latifúndio, é os madeireiro, e é os carvoeiro. Por ser essa a única área de reserva nativa
fragmentada, o olhar hoje de destruição está todo aqui, todo aqui. Todo madeireiro vão e vem prá cá. E tem
também a certeza de que nós não damos moleza não. Mesmo com recurso pouco, a gente resiste. Mas uma
câmera já dá pra gente fazer, a gente leva lá na CPT, o Batista pega e divulga. E ai quando tem qualquer
coisa importante o pessoal fala — "dona Maria a senhora e o Zé Cláudio é importante que o pessoal vai
conversar com a senhora pra vocês contar, nada melhor. Então, é por esse lado. Eu digo..
Entrevistador: Qual é o sonho da senhora aqui?
MESS: Meu sonho, hoje, eu não posso dizer mais que é um sonho individual. Porque antes era um
sonho coletivo, de ver essa floresta, essas 22 mil hectária, essas quase 400 famílias que hoje moram aqui,
todo mundo agregando valor em sua renda como extrativismo. Essa que era o sonho.
Entrevistador: Vivendo com a floresta?
MESS: Convivendo com a floresta de forma sustentável, ecologicamente sustentável e viável e
justa, né. Porém, esse era um sonho que já virou utopia mesmo. Mas aqui no meu lote mesmo, nessa parcela
de terra que eu chamo de meu, a gente acostumou falar que é meu mas a terra é da União e eu só tenho
obrigação de cuidar dela, procurar viver da maneira melhor possível com ela, e ter, podemos mostrar para a
sociedade que é possível se viver com os recursos da floresta de maneira sustentável. Não temos dúvidas
disso. De forma alguma. Nossa alimentação é com o óleo da castanha-do-Brasil, eu ainda estou com a
história do-Pará, essa mudança, esse renome que deram para ela, renomeando ela de castanha-do-Brasil. A
gente acostumou historicamente falando castanha-do-Pará.
Entrevistador: A sua família trabalhava com castanha?
MESS: Sim, o meu pai trabalhava e a minha mãe.
Entrevistador: Eles eram castanheiros?
MESS: Eram. Minha mãe tirava castanha e o meu pai. Eu me lembro assim, as vezes eu conto para
o Zé Cláudio que eu era tão pequena mas eu lembro que eles saiam cedo, os dois, me deixavam em casa, ai
deixava, é colocava uma vasilha, uma lata de água junto da panela que era pra quando ir secando eu subir
assim, fizeram um jirauzinho assim para eu subir que era pra não deixar a panela queimar. E a minha mão
atravessava assim um igarapé muito grande, chamava Ubá e nessa travessia um dia, ela com um paneiro de
castanha, e uma arraia vinha descendo, tava muito cheio, enchendo né, e aí uma arraia vinha descendo a
enxurrada e esporou a minha mãe. Ai eu lembro assim, uma vaga lembrança, porque a casa era muito perto
da água, e ela gritando e aí o meu pai trouxe ela. E aquele esporão de arraia atravessou a perna dela assim de
um lado pra outro, de tão grandão que era. Eu me lembro, eu era tão pequena, acho que eu tinha uns 4 anos,
mais ou menos, era pequena. Mas meu pai depois que eu contei isso pra ele, ele assim, ele só acreditou
porque eu tava contando. Direitinho a casa. Ele não acreditava que eu tinha aquela memória. Mas quando a
gente é criança a memória tá bem assim, limpinha, não tem muita sujeira. A gente vai ficando cheio,
juntando tanto problema que acontece uma coisa hoje, e amanha a gente fica tentando, o que era aquilo, o
que foi. Tem essa coisa mesmo de idade.
Entrevistador: A cidade onde a senhora nasceu vai ser inundada pela hidrelétrica.
MESS: Pois é, que pena.
Entrevistador: A floresta aqui virou pasto. O que está acontecendo com o mundo aqui, como é que
tu vê isso?
MESS: É, só tem um apalavra assim, que talvez não seja para definir, que defina tudo essas coisas,
é a ganância. A ganância é muito grande. E esse projeto, esse projeto, eu acho que vai perdurar para o resto
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das gerações. Porque o pequeno, ele copia o grande. O fazendeiro chega, se instala do lado de um pequeno
agricultor e começa as ideias a impregnar naquelas famílias, que ele tem que criar gado. Então, vai criando
gado, vai acabando. hoje, o assentamento, eu digo assim: que hoje, o ar é cinza grafite. Agora há pouco, tava
tudo tomado de fumaça. Fumaça para todo o canto. Aqui não tinha essa quentura que tem hoje. E ainda com
esses fragmentos de coisas, mas é assim. Aqui, hoje, o assentamento ele só existe mesmo no papel, porque
não vão mais derribar aquela portaria para criar outra para mudar o nome. Mas o Praialta Piranheira, de 97,
daquela filosofia, daquela luta, não, jamais. É triste você ver um plano de recuperação. Quando criou o
assentamento, um PDA, Plano de Desenvolvimento do Assentamento. E agora, em 2009, Plano de
Recuperação do Praialta Piranheira.
Entrevistador: Recuperação por que?
MESS: Recuperar não sei o que. Que eu não sei qual é a ação de recuperação, que não lutaram
nem para conservar o que tinha para ajudar nos. Você vê homem público dizer assim na minha cara dizer
assim: que as pessoas aqui não gostam de mim por conta da nossa luta, que a gente vai e denuncia madeireiro,
denuncia carvoeiro, e que esse grupo de empresário de Ipixuna, nenhum gosta de nos. Eu falei: — "entrem na
fila. Não gosta? Pode entrar na fila. Não me preocupo nenhum pingo." Não gostou, não gostou. Não sento
para discutir. Vou continuar com a minha ideia mesmo. Nesse ponto, eu tenho um pouco da ideia Marxista,
né, e não deixa de o Paulo Freire vir junto, e o Gadotti, e todo mundo. esses grandes pensadores de luta,
Leonardo Boff e todo mundo.
Entrevistador: A senhora tem bastante coisa escrita?
MESS: Tenho uma porção de coisas. E alguém vai juntar, fazer os recortes, e outro vai pegar e
dizer, "não, a dona Maria tinha esse plano, esse projeto de vida, não deu para fazer", mas alguém chega e
fundamenta, da uma melhorada ai, pega o que eu já tenho aqui, e faz alguma coisa. Mas tem que ficar alguma
coisa.
Entrevistador: É a senhora mesmo que tem que fazer.
MESS: Pois é. [silêncio, engasga]
Companheiro, a luta não é muito fácil não. Porque o ecologista, o ambientalista, é visto como a
pessoa do atraso. Isso é o que dificulta a relação. E não tem como um ambientalista ter diálogo com grupo de
agronegócio e fazendeiro. Não tem como. É inviável. De forma alguma. Nunca dá. Não dá certo. A água não
se mistura como óleo. E o ecologista é a água, o óleo é o que fica em cima, que são eles, e nos é que ficamos
aqui na luta, na base mesmo. Eles não tem discurso, ah tem que sentar, uma época sentaram, chamaram o
Ibama, diz que era para discutir o futuro do Praialta Piranheira. Lá fui eu mais o Zé Cláudio para Nova
Ipixuna. Quando chega lá, a pior decepção do mundo. Meio mundo de moto e carro. E eu falei, oxe, que
história é essa de reunião com madeireiro. Eu estranhei, porque a reunião era com os movimentos que
ajudaram a criar o assentamento. Quando chego lá o presidente da Câmara me chamou num quarto separado
e me falou: — "aconteceu uma coisa. A reunião vazou, os madeireiro e os carvoeiro estão tudo na plenária
para conversa". Falei: — "tô fora. Não sento e não discuto porque a nossa fala vai ser debate, vai ser discurso
e não vamos chegar a lugar nenhum." E então vai discutir o futuro. Que futuro? Com carvoeiro que estão
aqui acabando com o assentamento. E cada dia mais tá passando. Aí as imagens ai, tem satélite que capta as
imagens do Praialta Piranheira, tem não sei o que. Pra nada! A serraria em Nova Ipixuna está fechada e não
sei onde estão serrando castanha. Foram fechadas. eu não vou dizer que não foram. Duas eu vi fechadas,
lacradas, tudo mais. Mas daí o cara é truculento, muda, vai serrar na outra. E é castanheira. não é outra coisa.
Daí vem um palmiteiro lá de outro município acabar com os palmitos aqui dentro do assentamento. Aí vem
um outro que é da colônia de pesca, que na época do defeso, da piracema, o peixe é todo feito o tráfico do
peixe de madrugada aqui para o Maranhão, para Imperatriz, para Teresina, peixe não fica em Nova Ipixuna.
Então todo tipo de truculência, de todo tipo de atitude que são negativas, consideradas negativas, acontece
aqui. Tudo acontece aqui. Quando se criou o assentamento, até 2005, ainda se pode falar de uma história
descente. Ai hoje ficou o que? As experiências que o LASAT trouxe.
Entrevistador: O que é o LASAT?
MESS: O Laboratório Socioeconômico do Tocantins, que é, por isso mesmo, que nos estamos
ainda nessa luta. Eu até esses dias eu falei para o Claudioniso, uma coisa: Cláudio, se você tivesse indo
embora da região, tivesse voltado para o Ceará, que é a tua terra natal, ou tivesse lá na Amazônia. Lá para o
Oeste do Pará, lá para Tapajós-Arapiuns, nos íamos vender aquilo ali, isso aí. Porque eu tenho vergonha.
Entrevistador: A senhora pode vender aqui?
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MESS: Não vender não, mas os outros passam a parcela para outra pessoa. De tanta angústia. Nós
somos seres humano, e chega um momento em que você não dorme. Você fica uma e meia da manha, ontem
nós ficamos até uma e meia da manhã conversando. Porque as vezes você sente angústia demais. Você fica
sem força. Se você vai com o vereador, o vereador que é um homem público, chega um vereador aqui só com
demagogia. Chegou um grupo de vereadores, "ah, admirando": — "meu Deus, vocês tem todas essas
experiências aqui. Ave Maria, não sabia..." como se eles viessem lá do Iraque.
Entrevistador: E eles vem da onde, Nova Ipixuna?
MESS: Nova Ipixuna. Admirando! Do olho da castanha, do não sei o que. "Ah, meu Deus do céu,
dona Maria, ave Maria, má eu não sabia" Só demagogia. Que são políticos, não é? Só demagogia. É como se
eles fossem fora do planeta.
Ai eu vou convidada mais ele para uma reunião, e vem o secretário: - "dona Maria, eu quero que a
senhora, discutimos ontem uma festa da castanha! E a senhora foi a pessoa principal colocada na pauta." Eu
digo: "Para que? Para ir fazer mais aquele ritual de ficar na mesa? E agora vamo compor a mesa: fulano de
tal e fulano de tal, representa não sei o que pra que". Não. Se for para isso, meu irmão, pode virar a página.
Não funciona. "Não senhora, não é..." Pois cuide, porque se não daqui a pouco vão fazer uma festa simbólica
da castanha, pegando massa de modelar e massa de durepox e desenhando as amêndoas e os ouriço e a árvore
da memória da castanha. Porque é justamente, como diz o Pedro Oliveira, no livro Castanheiro, ele fala: que
é realmente criaram em Marabá o Festival da Castanha. Realmente quando morrer alguém a gente costuma
comemorar. Ah memória póstuma a alguém. Eu falei: Se for pra fazer isso, pois cuidem, que as castanheiros
estão sendo serradas aqui e ninguém vê. Eu digo mesmo não tô para agradar, o que eu quero falar eu falo, eu
não tô pra agradar.
Entrevistador: E eles sabem que a castanha está sendo serrada?
MESS: Se está serrando toda em Nova Ipixuna...
Entrevistador: E eles fingem que não sabem?
MESS: Fingem que não sabem. Vem dizer "Festival da Castanha". Que festival de castanha? Só se
for simbólica. Aí vão gastar muita massa de modelar para fazer as amêndoas, né. Porque nem os derivados
comestíveis não vão poder, é uma festa simbólica., Em homenagem né as memórias das castanheiros, porque
estão sendo serradas todas em Nova Ipixuna, para os olhos de todos só que não querem ver. Ai você sente
angústia. Que eu, em alguns momentos, a gente fica um pouco tipo assim, seria a palavra certa: decepção.
Que eu imaginava que criando esse assentamento, tanta gere que veio, tanta gente que acompanhava. Depois
fica duas pessoas aqui dentro e a CPT lá em Marabá e o LASAT com a pesquisa aqui. Só. Hoje não tem mais
aqui sindicato, aqui não tem mais FETAGRI aqui não tem mais nenhuma das organizações que ajudaram a
criar.
Entrevistador: Vocês ficaram sós?
MESS: É. Que eram os parceiros #
Entrevistador: Vocês ficaram sozinhos?
MESS: Ficamos só. Parar caminhão madeireiro é ousadia para poucos. O companheiro para, a
mulher faz fotos. Descobrimos que agora que não tem como pegar mais eles aqui porque eles já descem, vem
com tudo, o caminhão em silencio, sói vem reduzindo. A gente vai lá no topo da ladeira, que é o jeito mais
prático, que ele não tem como ele subir, não tem como voar, aí a gente pega do jeito que a gente quer. Pelo
menos que fique isso ai.
Entrevistador: A denuncia?
MESS: É, a denúncia.
Entrevistador: É o que vocês podem fazer?
MESS: É, só o que nos fazemos aqui. Aí como a gente faz: a gente vai na CPT. Aí lá o Batista, a
gente leva todo aqui, arruma todo as fotos. Eu faço digito alguma coisa, ai o Batista, como advogado né, tem
a apalavras mais adequadas na questão da lei mesmo para poder estar pressionando eles. Mas se não tivesse a
CPT nessa questão de denuncia, tanto quanto a nossa vida, a integridade física nossa mesmo. Porque a gente
está correndo risco mesmo, então a gente vive aqui em constante ameaça. E agora nós estamos vivendo esse
momento. Não sei nem quando nós vamos dizer assim: que não vamos viver. Porque enquanto a gente tiver
aqui, vai ser dessa forma. Nos não vamos mudar nosso ritmo de vida. De maneira nenhuma. Mudar por que ?
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Ser omissa? Não. Então, não tem debate. Tem semana de meio ambiente em Nova Ipixuna, é com flores
artificiais. Então, realmente eles estão prevendo o futuro do que vai acontecer. Porque a única floresta nativa
do município ainda fragmentada, é essa.
Entrevistador: Não sobrou mais nada?
MESS: Não sobrou nada, nada. Acabou tudo. E daí então vem as consequências. As
consequências são muito grande. As aguas, aquelas águas pequenas que tinha aqui não tem mais. Acabou
tudo. Estão secando todas elas, por conta do desmatamento que esta muito grande. O Ibama vem em Nova
Ipixuna, tudo bem. Agora mudou de gestão, o Ibama agora. Tem uma pessoa agora que., aparentemente —
não posso nem dizer que não seja - ele foi o único que fez uma ação que nunca tinha acontecido no
município: era fechar a serraria, lacrar.
Entrevistador: Isso nunca tinha acontecido?
MESS: Nunca tinha acontecido.
Entrevistador: Aconteceu quando, esse ano? #
MESS: Agora, mês de agosto. Agosto para setembro. Ele fechou duas serrarias em agosto. Lacrou
duas serrarias, depois de Ipixuna, em direção a Marabá. Elas estão fechadas, lacradas.
Entrevistador: Elas serravam castanha?
MESS: Só Castanha.
Entrevistador: Isso diminuiu a pressão sobre as castanheiras ou levam para outra serraria?
MESS: A gente tá acreditando agora que eles tão levando para outra serraria.
Entrevistador: Por que continua saindo castanha?
MESS: Porque continua serrando castanha, continuam.
Entrevistador: Castanha?
MESS: Só castanha.
Entrevistador: Não tem outras árvores?
MESS: Não tem outras mais. Eles estão levando aqueles fragmentos, né, que fica um pouquinho,
eles… Mas geralmente é só castanheiro. E agora elas estão no período, algumas, já tem ouriço já bem
grandinho. Já tão em formação as amêndoas. Eles tão derribando, aqui logo a semana passada, eles
derribaram aqui no lote do vizinho, os ouriços tudo em formação. Ai derriba, leva, vai embora. Sem se falar,
a gente fala assim da riqueza, a importância dela viva, da floresta em si. Especificamente a castanha, porque
é a maior fonte de renda. A castanha aqui foi quem regeu aqui a economia desse município. Ela começa lá na
nos Mutrans, porque era onde concentrava, concentra até hoje, infelizmente. Castanha mesmo, pouca o
número, a quantidade de produção é pouca, mas ainda eles ainda conseguem, lá em Belém, trabalhar a
castanha. Pouca, mas ainda tem. Indo daqui. Isso aqui só predominava castanha. Só predominava castanha.
Era castanha. Você vê ainda aí o que predomina acima das demais, como é … ela é excelsa mesmo, ela é
soberana das outras arvores, ela fica acima de todas ali. Então ela é, a castanheiro, para nos, é uma fonte de
renda. Não tem dinheiro.. na nossa linguagem, se ela der 20 litros de amêndoa, para nos, ela tem um valor
significativo muito grande.
Entrevistador: A outra opção é não ter essa fonte de renda?
MESS: Pois é ai vira um monocultura. Aqui já tem o morador rural, que ele tem o lote, desmatou
todinho, colocou pasto. Pasto acabou, porque ele colocou gado demais, não deu conta. E hoje ele tá morando
mas tá trabalhando no lote de outro, colhendo arroz no lote de outro, indo fazer farinha, arrancar mandioca,
pegar banana, enfim. Então, hoje ele é o morador rural porque ele tem benefícios como morador rural.
Porque ele tem o lote que esta dentro do critério do assentamento, ele recebe benefício do governo, ele vai se
aposentar, é um ligar tranquilo, está mais livre de bandido. Então de certa forma ele está protegido. Mas por
outro lado ele ta sobrevivendo como um morador rural, trabalhando pros outros. Prestando serviço pra
comunidade. Mas não é mais um agricultor.
Entrevistador: O INCRA não ajuda vocês?
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MESS: Não, até agora não. Diz que criaram um setor de meio ambiente desde 2007, agora eu não
sei, de fato, qual é o papel desse departamento dentro do INCRA de Marabá.
Entrevistador: Nunca vieram aqui?
MESS: Não. Aqui não.
Entrevistador: Nem para prestar auxílio?
MESS: Naaada. E se for falar disso, se trouxer alguém do INCRA e for falar dessas experiências
eu vou fazer igual aos vereadores: ficar todo mundo aqui atônito, “ó meu Deus…”
Entrevistador: Eles tinham um convênio com a Coopserviços?
MESS: Eles tem convênio. A Coopserviços fazia a via crucie para poder falar com eles e nunca
conseguiu. A Coopserviços, com a força que tem, do Mano, que o Mano conhece essa realidade e isso aqui.
Porque o Mano conhece isso aqui, o diretor da Coopserviços, antes de criar esse assentamento. Ele estava nas
discussões, o Mano. Participou lá no santinho, no Praialta, lá pra cima. Então a Coopserviços que tem um
trabalho que é uma prestadora de serviços nunca conseguiu trazer ninguém aqui… E olha que eles tentaram ,
para ver a realidade. O Mano: “Maria, o povo faz tudo…” Eles desconhecem. se trazer alguém aqui lá do
setor do meio ambiente eles vão fazer igual os vereador vão se espantar: “Ah, mas tem essa experiência aqui?
Mas é importante demais, mas gente…” Ai é tudo assim, você faz tudo assim. Você faz uma cartilha dessas
heresias que eles fazem aqui. O setor de meio ambiente do INCRA não funciona. E em Nova Ipixuna
também tem a secretaria de Meio Ambiente. Mas o secretario é madeireiro. #00:35:27-6#
Entrevistador: O secretario de meio ambiente?
MESS: O secretario de Meio Ambiente é madeireiro.
Entrevistador: Ele não ajuda vocês?
MESS: Nem. Só porque ele recebe dinheiro todo mês, né. Porque diz que ele é mais envolvido
com esporte do que com a questão de meio ambiente, e chegam lá e nunca encontram. Eu nunca fui lá. Mas
eu pretendo, quando eu folgar um pouco das minhas escritas aqui e vou lá saber de fato qual é o papel e que
ações Porque ele tem que dizer qual é o papel dele aqui dentro, da secretaria no município, especificamente
aqui, e que ações eles já pensaram para fazer aqui: nenhuma. Porque se ele é madeireiro… O gestor
municipal, não é hoje, agora, mas tem serraria ai pro rumo do Oeste do Pará.
Entrevistador: A luta de vocês agora é para que não tirem madeira da terra de vocês ?
MESS: Dá nossa terra não tira. Isso aí nós não temos medo não. Essa ousadia d’agente fazer foto é
numa ideia geral: de preservar mesmo a filosofia e preservar a floresta. Porque do nosso lote não tiram não.
Porque o nosso lote tem um plano de manejo. Se nós não tirarmos nem uma árvore, ela tá aí. Nós não
fizemos, de fato, o plano de manejo, nem tanto pensando nessa questão de vender madeira. Nós fizemos o
plano de manejo porque nos temos a consciência da importância que tem a floresta em pé. Esse foi que foi o
objetivo principal: é a floresta em pé. E a sociedade ver: porque nós já serramos madeira aqui, passamos para
a construção de casas. E a gente sabe o quanto os trabalhadores são lesados pelas empresas madeireiras. São
lesados. Porque eles compraram, teve um certo madeireiro empresário em Nova Ipixuna, e foram uns 3 ou 4,
que em 2007, 2006 ou 2007, eles compraram a floresta inteira dos agricultores: 6 alqueires de floresta, por 6
mil reais, 3,5 mil reais. Eu tenho documento, recibo de agricultor, que foi lesado. A floresta inteira! E o pior..
Entrevistador: Eles não sabiam o valor da floresta?
MESS: Não sabiam: o que o madeireiro fez: veio com o dinheiro na frente, logo. Fizeram uma
reunião, para lá com acordo de organização local, na época. E trouxeram os madeireiros. E lá já todo mundo
com a pasta com dinheiro. E aquele recibo. Tudinho igual, vários. Só mudava a assinatura. Quem não sabia
assinar, colocava a impressão. Mas cadê a condição que deram para eles lerem aqueles recibos?
Entrevistador: Tinha gente que não sabia ler?
MESS: A maioria. Eu tenho recibo aqui de gente que não leu, que não sabe ler, só colocou a
impressão. Que quando ele chegou aqui pra mim com o recibo que eu li, e que diz assim : “por tempo
indeterminado, a extração de madeira no lote do fulano de tal de X, agricultor, a extração de todas as espécies
que lhe convém para a sua indústria madeireira.
Entrevistador: Mas esse contrato é ilegal.
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MESS: É ilegal, claro. Nós sabemos que é ilegal. Acontece que os agricultores foram lesados.
Entrevistador: E eles não entraram na Justiça?
MESS: Não, não entraram na Justiça. Se acomodaram, ficaram com medo. Porque teve madeireiro
que ameaçou agricultor. Chegou com a polícia. Em um desses núcleos, ele trouxe a polícia disfarçada de
fiscal, e entrou no lote de dois agricultores e tirou toda a madeira. Porque ele já tinha pego toda a orientação,
e o Zé Claudio Falou: não deixe tirar porque o plano de manejo não é assim. Mostrou como era o plano de
manejo nosso, falou direitinho. Num mostrou porque ele não sabe ler. Mostrou assim, com palavra. Falando:
“Não faça isso… o plano de manejo é isso…” Ficaram bem orientados. Eles ainda aguentaram um ano
segurando. certo dia eles chegaram lá. Aí falou que ia levar mesmo, e levou tudo. Carregou tudo. Ameaçou.
Ameaçou de morte. Se ele não deixasse eles iam tirar mesmo.
Entrevistador: a senhora tem medo que isso aconteça aqui com vocês?
MESS: Não. Com relação a floresta para tirar, não. De forma nenhuma. Isso ai eu…
Entrevistador: E ameaçando…
MESS: Agora ameaça é essa ameaça que a gente faz que denuncia eles. Ai isso ai…
Entrevistador: E já vieram fazer ameaças direto?
MESS: Já. Assim: um dos madeireiros veio oferecer propina. Que disse que era para poder
trabalhar aqui. Os outros, a maioria, já vem já mandando. A pessoa já vem mesmo aqui assim na intenção de
fazer a ação. O que eles vem lutando a muito tempo
Entrevistador: O que é fazer a ação?
MESS: É matar, né. Porque foi o mês de agosto - eu não tô lembrada quando é que nós
fotografamos um madeireiro - coincidiu, essa foto nem tinha chegado na CPT. Nos fizemos a foto em um dia,
Mas nós tínhamos feito uma denúncia na Procuradoria da República em Belém, como doutor Felício Pontes.
O doutor Felício Pontes cobra do Ibama a fiscalização. Coincidiu. No dia em que fizemos as fotos aqui, no
outro dia o Ibama chega em Nova Ipixuna. Ai o madeireiro falou: - “foi eles, ontem tiraram as fotos dos
caminhão”. Coincidiu. As fotos não tinham nem saído daqui. Ai coincidiu essa denuncia com a foto. Aí
virou uma confusão. Dali a pouco o Zé Cláudio saiu para a floresta e aí chegou um rapaz de moto — ele não
chegou de moto, chegou de pé com o capacete, com o boné e um óculos escuro. Aí perguntou, né: é ai que
mora o… Ele ficou logo ali assim: “o seu Zé Cláudio mora aqui?”. Eu falei: - “sim”. — “Cadê ele?” — “Tá
pra floresta”, mas o Zé Cláudio tava era para Nova Ipixuna. [Marabá, corrige Zé Cláudio ao fundo ao áudio].
— “Ele vai demorar pra chegar”. — “Ah não, quando ele vai para a floresta não tem hora de chegar.” E eu
falei: - “o que que é?”. - “Não, é porque a minha moto deu um probleminha ali na entrada, travou a corrente,
a me informaram que ele mexe com moto.” Eu falei: - “Não, quem lhe falou informou errado. Ele não mexe
com moto. O rapaz que trabalha com moto mora daqui uns 3 ou 4 km.” - “Não, mas ele tem moto.” - “Sim,
ele tem moto, mas ele não conserta moto.” Eu falei: - “Você quer a chave”. - Ele falou: “Era. Mas é só com
ele porque ele tem habilidade.” Eu falei: - “Pois é, então não vai ser possível.” Ai ele olhou assim, pr'um lado
e pro outro, e falou: - “Ah, você mora dentro do mato, né.” Eu falei: - “Não. A gente mora dentro de casa.
Nos somos rodeados de floresta, que é diferente. Morar dentro do mato é um fato, mas eu não moro dentro de
mato, eu moro dentro de casa. Agora, em volta da minha casa é que tem floresta. Quem mora dentro do mato
são os animais.” Ai ele disse, e olhou: - “E aquilo ali?” Ele olhou para o paneiro de castanha. “Aquilo ali é
castanheiro?” Eu falei: - “Não, ali é castanha. Castanheira é a que sai em cima dos caminhão.” Ai ele disse: “Então tudo bem, é só isso”, e desceu. E eu desci aqui embaixo, por baixo do sítio, e daí fava outro lá em
cima na ladeira. Ai virou assim para ele, como quem diz: - “E ai?”. E ele fez assim [gesto]. E logo a moto
funcionou. A moto tinha travado a corrente há pouco tempo, e há pouco tempo a moto já funcionou, chegou
lá e foi embora. Isso foi no mês de agosto.
Entrevistador: Agosto quando?
MESS: Agora, de 2010. Então assim, tá bem recente. E daí prá cá vem, né. E eles vêm, ai faz
discussão em Ipixuna. A gente sabe que… Então hoje, nós… A gente não sai, Ipixuna só vai alguma coisa é
rapidinho. Não participa mais de reunião, aglomeração de pessoas. Porque somos muito conhecidos. Chega
num lugar desses ai, ai não tem jeito, ai você sabe lá, eles usam a arma com silencioso, você está lá no meio
de gente e cai lá no meio mesmo, “meu deus, caiu”. E olha, acabou. Porque eles tem, eles tem. Eles tem
condição de fazer mais disso. Então, a gente aqui é que tem que ter cuidado. A gente muda. Como aqui hoje

319

tem várias vicinais, a gente entra por um canto, sai por outro. Entra aqui e sai lá em Morada Nova. Outra hora
entra em Morada Nova sai pelo 41… A gente vai caçando essas vicinais pra se…
Entrevistador: Eles querem fazer isso só para tirar madeira?
MESS: É. Porque eles acreditam que matando eu e o Zé Cláudio… Agora, eu digo assim uma
coisa: eu posso morrer junto com o Zé Cláudio se caso eu estiver junto com ele. Com ele, eu acredito, porque
sou testemunha viva. É lógico que eles não vão me deixar. Assim como mataram dona Cleonice, lá em
Morada Nova. Mataram o seu Dedé, o Zé Pinheiro, mataram dona Cleonice, entraram no quarto e mataram
seu Dedé, e foram saindo o filho foi atender (incompreensível) e mataram. Porque são testemunhas vivas.
Agora, eu sempre digo: eles não me pegam eu sozinha. Não. Eu acredito que não, eles não vão ter coragem
de me matar sabendo que a pessoa forte que tá do meu lado é o Zé Cláudio. Agora, eu estando com ele, por
isso é que é mais fácil, porque já virou assim, até uma cultura. Nada que o Zé Cláudio fala em ir a algum
lugar, eu gosto de ir com ele. Eu não sei se é uma maneira já de gostar de andar junto mesmo, talvez seja
mais isso mesmo. Mas onde sempre um tá o outro tá junto. Qualquer lugar. Vai visitar agricultor, nos vamos
juntos. Ele até assim, até coisa que ele pode ir só. Ele fica esperando eu terminar alguma coisa pra ir. Ai eu
tenho certeza: que eu sozinha, eles não me pegam. Não, de jeito nenhum. Eles mataram a irmã Dorothy, mas
não é o meu caso. Irmã Dorothy era uma freira, não tinha marido. Eu tenho marido de uma personalidade
forte. Porque ele já teve, assim, momento de discutir com pistoleiro. Aqui em Nova Ipixuna, em baixo de
posto de gasolina. E eu presenciei. Então eles já sabem que ele tem a personalidade forte. Jamais eles vão me
pegar e deixar o Zé Cláudio: nunca. Eles não vão fazer, cair numa besteira dessas. Nunca, nunca. Se pegar,
pega os dois. Agora, pegar a Maria e deixar o Zé Cláudio, isso eles não fazem. Que eu já fiquei em Nova
Ipixuna, debaixo daquele posto, o pessoal me assombrava, e eu, - “dona Maria, a senhora tá aqui, cuidado, o
pessoal” Eu falei: - “mas não, eles não me pega só não. Eles só me pegam com o Zé Cláudio. Eu tenho
sempre essa impressão porque todos os momentos a gente tava junto. Todos os momentos. de ameaça… Que
ai vem muitas ameaças. Antes era fazendeiro, aí hoje não, concentrou mais aí no grupo dos empresários, que
é o latifúndio, porque nos denunciamos mesmo: concentração de terra; venda ilegal de madeira; produção de
carvão vegetal. Isso ai… E tem uma outra coisa que nos não atingimos ainda que é a colônia de pescadores,
que tem mais de mil cadastrado, que não são pescadores. Que de fato os pescadores que tem atividade de
pesca, no mínimo, se chegar a cem, o número, e tem mais de mil cadastrado na colônia. Recebendo seguro
desemprego ilegalmente, porque tão roubando dinheiro da União. Nós não chegamos ainda aí não. Mas eu
pretendo chegar: fazer uma denúncia bem organizadinha que eles tomam conhecimento. Porque se vier
acontecer, não vão me achar omissa. Dizer: “você sabia disso e não falou”. Pode não fazerem nada, mas o
pouco vem acontecendo. Agora, eu digo assim: o efeito que a CÇPT tem trago para nos, tem sido muito
positivo. Porque quando você publica alguma coisa, acontece qualquer coisa, nos vamos para a CPT. Eles
colocam logo nos jornais locais. No Liberal, esses jornais de maior circulação no município. Então esses
jornais de maior circulação, todo mundo tá com ele na mão, no outro dia. Com isso, eles tem um pouco de
receio. E dizer assim: porque, um dos empresários, eu não sei qual, mas disse: que o Zé Cláudio ainda não
morreu, porque ele tá nessa região. Porque se ele tivesse em outra região ele já teria morrido. Não sei qual é a
outra região, porque não sei se tem região pra matar ninguém? Eles matam, mesmo, lá em Ipixuna ainda bem
que nunca aconteceu esses episódios, matou só um companheiro nosso, o Geraldinho, mas esse não era
questão ambiental. Era questão de ocupação de área. Não era essa questão nossa. Essa questão nossa, ela é
muito mais perigosa. Eu, do meu ponto de vista.
Entrevistador: Mexe no bolso deles?
MESS: É. Mexe no bolso. Mexe em muita coisa. Ai eles conseguem colocar os trabalhadores
contra a gente. Dizer que as serrarias tão parada. Porque eu vinha dentro da van, logo assim que foi uns 3 ou
4 dias que lacraram a serraria, aí eu tava pra Marabá, ai quando chegou em frente a van a mulher falou: “olha
ai, o que que fizeram com o Ibama que o Ibama fez. Trancou as serrarias ai, lacrou as serraria tudo ai, agora,
como é que o pessoal vão viver. E ai”. E um homem falou: “isso aí é só lá um homem e uma mulher que tem
lá pro rumo da Massaranduba que não deixa o povo ter sossego.”. Eu fava do lado, com a Claudenir, e eu
fiquei na minha, né. Descemos lá também e ai eu liguei pro Zé Cláudio. A mulher falou: “é o pessoal do
atraso, é o pessoal do atraso. Hoje tá aí, todo mundo de cara pra cima, porque…” Eu não ia dentro de um van,
perder meu tempo, meu precioso tempo, e até porque eu ia me desgastar também. Eu não ia saber também
qual a reação. Elas podia me pegar, me dar mesmo de bolacha, pancada. O lugar é apertado, não dava nem
pra mim me mexer, nem pra correr, que a única coisa que eu sei é pra correr, porque pra outra coisa eu não
pretos mesmo. Pra correr eu sei que eu fazia isso. Mas se tivesse um lugar que me oferecesse condições. Mas
dentro de uma van não dava. Ai a Claudenir olhou pra mim, sorriu. E a mulher: - “É o atraso!” Ai um homem
lá atrás falou assim: - “É, mais enquanto eles vivem trabalhando na ilegalidade vai acontecer é isso mesmo.”;
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“Não, né não, é porque tem gente atrasado, ai agora tá maior prejuízo”, ai falou o nome do madeireiro:
“pegou a multa, mais de 300 mil reais, e não vai ter condição de pagar…” tipo assim: lá, o oprimido
defendendo o opressor. E eles conseguem fazer isso. O oprimido consegue defender o opressor, que é o
patrão. E recebe lá, uma hora extra, recebe um salário mínimo. Escravos: são escravos mesmo. Nem a
carteira assinada, a maioria não assina mesmo. Inventa um negócio de um serviço temporário, que é
justamente para poder ludibriar a lei mesmo. E ai fica enganando. Final de ano são muito gentis. Ave Maria,
são “bons demais!”. Faz cesta-básica, colocam um vinho, colocam aquele panetone da mais ruim que tem. Ai
o patrão faz uma cesta, e leva, e todos os funcionários a tarde recebendo aquela… que o patrão é muito bom,
todo o fim de ano dá uma cesta-básica. Todo fim de ano, dia 23 de dezembro. E o que ele vai comer daqui
pra chegar o outro 23 de dezembro. Mas infelizmente são alienados ao sistema. Ninguém não os pode culpar.
São alienados. Não é o meu caso. Eu nem pensei. Eu nem imaginava assim, quando eu paro pra pensar, o
quanto eu aprendi nesse movimento. Aprendi muita coisa. Aprendi a ser ousada. Aprendi, assim, a me
reconhecer como a minha classe. Aprendi com todo mundo que passa por aqui. Aprendi com as histórias do
Chico Mendes. Digo mais: a minha luta assim, eu fundamentei mesmo assim toda a minha história foi na
história do Chico. A partir do momento em que eu comecei a ler que que o Chico fez no Acre, e que é mais
uma das sementes que ficou por ai. Nós somos dois, tem mais uns. Tem educador aqui que trabalha temas
voltados. A minha irmã ela é educadora aqui no PA e ela trabalha só essa questão mesmo. Mas ela diz assim,
ela trabalha, mas cada um tem a sua forma. Ela trabalha dentro da sala, e eu no sistema informal fora. Tem
um que tá dentro da sala, tem outro que ta fora. Precisa de ter muita gente com essa ideia. Eu sou da denúncia,
e ela é da formação. Mas é porque o caso agora é de denúncia. Agora não é mais da formação. Da formação
só mesmo na escola. Porque começando não tinha denúncia, agora tem que ter. Tem que barrar madeireiro,
tem que barrar carvoaria. E eu só vou ficar contente com uma coisa: no dia que toda serraria de Nova Ipixuna,
que for, dizer assim, é comprovado que todas são ilegais, que todas fechem as serrarias, e que todas as
carvoarias que tem dentro, que todos os fornos de carvão que estão sendo instalado aqui dentro sejam
derribados. Ai não vou dizer que eu estou contemplada. Não, não vou dizer ainda não, porque a vida continua.
A luta continua. Mas eu vou me sentir, posso me sentir um pouco mais aliviada das angustias. É angústia
demais. Se vai para todo lado é carvão, caminhão de carvão, caminhão com carvão, caminhão com
castanheira, no período do defeso.
Entrevistador: E queimam castanheiro também para o carvão?
MESS: As galhas, né, que vai ficando, eles aproveitam tudo. Vai ficando sem nada, o solo vai
ficando completamente empobrecido. Tudo vira carvão. Aqui, porque alguém tá fazendo carvão e tá dando
dinheiro, o outro também vai fazer porque tá dando dinheiro também. Eu até costumo ironizar: se alguém tá
fazendo alguma coisa, e diz “fiz isso aqui e isso aqui deu resultado, pra mim eu vou fazer porque fulano tá
fazendo.” Tem pessoas aqui dentro que disse pra mim, que parou a atividade do carvão porque não viu o
resultado. Outros não. Outros acham que é legal. Os caras do carvão patrocina todo o material. Todo o
material eles patrocinam. Ai tudo aquilo ali vai retornar um carvão quando o cara queima o forno. Fica na
dívida. É o caderno, é o escravo, o próprio dono do lote é escravo dele mesmo. Vive na escravidão. Porque
tem gente que não conseguiu pagar mais o empresário do carvão e teve que pagar. Porque eles compram
junto de boi. Compram tudo. Compra tudo. Agora outra coisa pior, associada ao carvão, é eles chegarem e
diz pro agricultor: - “eu compro carvão e eu pago a roça tua, pra fazer a tua roça.” Eles pagam pra fazer o
roçado, broca na floresta. demora, demora derrubar, que é justamente para não queimar. Ai quando queima,
eles passam outro tempo pra tirar aquela madeira. Quando vai tirar a madeira não dá mais tempo do
agricultor plantar mais nada. E o que que o agricultor vai fazer? botar capim, sem ter nem um jumento pra
comer capim. Nem ele mesmo vai comer capim. E ai não tem lá uma banana, não tem uma mandioca, não
tem nada. É o que os carvoeiros estão fazendo aqui. Eu não coloco agricultor como o principal culpado.
Porque a pessoa quando não tem o conhecimento é fácil de ser enganada.
Entrevistador: Quem que é o culpado?
MESS: Culpado é o empresário do carvão, que aliena as pessoas, que engana as pessoas com as
propostas indecentes. Porque tem gente que não tem essa ideia. Porque eu tenho minha ideia: eu sei que eu
sobrevivo dos recursos da floresta. Eu tenho consciência disso. Porque eu arrisquei, me arrisquei
experimentar. Passar dificuldades aqui de ficar assim quase no zero. Mas acreditar que era possível. Mas nem
todo mundo quer ficar só com duas camisetas, com duas blusas, lavando uma para vestir no outro dia.
Esperando que a floresta lhe retorne. Nem todo mundo, vai botar só o feijão na mesa, porque esperando que a
floresta lhe dê retorno.
Entrevistador:E a floresta dá retorno hoje?
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MESS: Mas nem todos tem essa paciência de esperar, corre logo no imperialismo, enganado.
Porque aqui a maioria dos agricultores foram enganados pela liderança que se chama associação. Os
coordenadores da associação na época foi quem foram culpados, porque eles foram quem trouxeram os
madeireiros.
Entrevistador: Quando que os madeireiros vieram?
MESS: Em 2007
Entrevistador: Agora?
MESS: Foi.
Entrevistador: Até 2007 não tinha?
MESS: Não! Não, e não. Eu deixei planos de manejo, que inclusive foram aprovados três.
Entrevistador: Nem carvão?
MESS: Nem carvão. E quem é que não acredita no líder? É o rapaz que representa a instituição
local, reúne os trabalhadores, traz o madeireiro, é claro que os trabalhadores vão acreditar. Eles não tem
culpa. Quem tem culpa é quem assumiu ela sabendo que aqui não podia fazer isso. E por trás disso, tem
alguma coisa, teve um interesse comum. Porque ele não ia trazer madeireiro pra cá se não tivesse um
interesse comum. Teve sim. Sem dúvida nenhuma. Como se trazer madeireiro pra assinar, um cartório, um
documento de cartório imoral, que eu chamo isso aí de imoralidade.
Entrevistador: Essa venda ocorreu em 2007?
MESS: É. Aí o cara nem sabe ler. Só faz a fila. Foi assim, diz que foi feito ali. Não convidaram
nos. Eles disseram que a reunião era as duas horas, no qual a reunião foi as 10 horas da manha, pra gente não
ir mesmo. Quando nos soubemos que a reunião, saímos daqui pra reunião chegamos lá na casa da dona
Raimundinha e ela disse: - “vocês vão pra onde?”.
— “Pra reunião.” — “Não, a reunião foi de manha.” Tinham dito pra gente que era as 2 horas da
tarde, as 14 horas. Porque lá se nos tivemos chegado na hora, podia ter dado uma confusão muito grande mas
eles não iam fazer isso. não ia mesmo. Ai era, o que chama de contrato de cartório de registro civil, é só
fulano de tal, assina aqui, e o outro já tava aqui com o dinheiro. A metade do dinheiro, 50%. #00:57:28-0#
Entrevistador: O outro era depois que tirasse a madeira?
MESS: É o outro era depois que tirasse. Mas só que não fizeram o plano de manejo e tiraram tudo,
inclusive as castanheiras, andiroba e tudo mais. Ai os olhos ficam fechados. O empresário quando mais rico,
mais poder aquisitivo mais alto, mais poder ele tem de destruição. Porque aqui saia carreta daquelas bicarretas carregadas de castanha. Não era um caminhão, era bi. Isso foi num prazo de 60 dias eles detonaram
53 lotes, madeira de 53 lotes, eles arrastaram.
Entrevistador: Em quantos dias?
MESS: Não foi nem 60, acredito que precisamente 60 dias não foi.
Entrevistador: 2 meses?
MESS: Não foi isso.
Entrevistador: 50 lotes?
MESS: 53. Eles conseguiram em pouco tempo, em pouco espaço de tempo.
Entrevistador: Quantos lotes são?
MESS: O total aqui são 365 famílias. Total. Essa concentração foi mais em dois núcleos. A exfazenda Cupu, e a ex-fazenda Mamona.
Entrevistador: Ainda tem outras áreas que eles estão pressionando para tirar, além da de vocês?
MESS: Tem. Ainda tem assim, porque ainda ficou assim, tem um lote lá nesse outro núcleo, ainda
ficou dois lotes ainda que eles estão tentando ainda. Agora eles não estão dentro por conta dessa denúncia.
Quando o Ibama chega em Nova Ipixuna, quando o Ibama faz qualquer coisa lá, segundo o rapaz que tá no
Ibama hoje, o gerente, ele é uma pessoa interessante. Porque ele vem lá de Porto de Mós, ele saiu de lá
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porque ele não deu mole lá pro pessoal, ele tem demonstrado. Foi a primeira vez na história que Nova
Ipixuna lacrava serraria. Fio a primeira vez.
Entrevistador: Nem na Arco de Fogo em 2008?
MESS: Não porque eles não chegaram até aqui, né. Mas eu digo que em Nova Ipixuna nunca tinha
acontecido uma ação daquelas. O Ibama trabalhou foi no domingo. Eles pegaram madeireiro foi as 5 horas da
manha. Eles pensaram: “ó, o Ibama não trabalha domingo.” Mas eles vieram. Pegaram as 5 horas da manhã.
Só que o Ibama tinha vindo uma semana antes, pegou todas as castanhas e botou no pátio da secretaria de
obras da prefeitura. Ai colocou aqueles lacrezinhos, com aqueles números. E eles dizem que estão
monitorando aquilo e quando abre, cadê? Não tá. Ai eles desceram em Nova Ipixuna e ele serrou tudo a noite.
Quando o Ibama chegou lá não tinha nem casca. Serrou tudo a noite. Aí o Ibama o que fez: chegou, tinha uns
caminhãozão carregando, botando castanheiro no meio, pra ir pra Minas, pro Espírito Santo, esse mundo ai.
Eles pegaram trancaram os caminhão e botaram cadeado. eles pegaram, serraram os cadeados, liberaram os
caminhões de madrugada no sábado. Quando foi 5 horas da manha no domingo o Ibama chegou na serraria.
Aí o gerente avisou pra um deles, que é o dono. “Pessoal tá aqui”, falou, “corre”; e ele falou, “não tem mais
jeito”. Tava cercado de polícia, de todo o jeito. Daí lacrou tudo. Ai deu essa multa. E ai ele não se deixou
cansar. A serraria do pai dele fava fechada por uma denúncia que nós tínhamos feito em anos anteriores, ai,
2008, mais ou menos, o pai dele pegou uma multa muito alta também. Não teve condição mais de pagar.
Fechou a serraria. Ai o Ibama lacrou, e ele falou “eu não vou mais mexer, eu não tenho mais condição de
pagar multa pro Ibama”. Foi o dito que veio aqui oferecer propina. No ano de, em 2007. Ai ela pega e muda
lá pra serrar na serraria do pai dele. Ele disso: “vou serrar lá porque eu tenho que pagar multa do Ibama, eu
não tenho condição de pagar essa multa de 300 mil reais.” Agora eu não sei o que que vai ocorrer.
Entrevistador: A gente vai ter que pegar a estrada agora.
MESS: Vocês não vão esperar pra jantar não?
Entrevistador: É porque tem que pegar de dia ainda…
MESS: Iche Maria, uma hora e pouco pra pegar… chegar a noite. É verdade.
Entrevistador: Muito obrigado pela…
MESS: Eu que agradeço.
Entrevistador: Isso aqui é o início de uma conversa.
MESS: Tá bom, nós estamos aqui, Felipe.
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Anexo 3:
DEBAIXO DA LONA PRETA (o começo da história de lutas) Maria Silva
Ao longo da história de ocupação da Amazônia, os homens era quem estavam a
frente dos embates, para conseguirem uma parcela de terra para criar seus filhos e de certa
forma tentar viver em melhores condições de vida, esta tarefa de luta era só os homens, as
mulheres ficavam a margem dessa luta pois se dizia que mulher tinha que cuidar da casa e
dos filhos, entendia-se que só os homens pudessem lutar para suas conquistas,
compreende-se que essa concepções é dos tempos remotos, os homens eram considerados
como símbolo de coragem e resistência, e ainda é até os dias atuais. Naquele período
também se falava em organização dos trabalhadores para a conquista da terra, ou seja os
trabalhadores não tinham uma organização instituída, os sindicatos que existia eram pelego
(não defendia a classe camponesa), ao passar dos anos as coisas foram mudando, para os
povos que queriam uma de terra. Mas, de algumas décadas para cá, as mulheres vem
quebrando o paradigma, (que mulher só era ficar cuidando de casa marido e filhos), aos
muitos dos anos as mulheres vem-se delineando na sociedade, sua coragem/ousadia em
busca da tão esperada REFORMA AGRÁRIA, temos referências de alguma dessas
mulheres: Margarida Alves, irmã Adelaide Molinari e irmã Dorothy as duas (religiosas)
que foram assassinadas por lutar e defesa dos marginalizados pelo sistema capitalista. No
entanto no final da década de 90, o papel da mulher vem tomando proporções satisfatórias
a frente de cargos que anteriormente iserera (só era) vistos só para homens, hoje a mulher
está nos sindicatos em associações mesmo estando nesses espaços não deixaram de ser
mãe, mulher que cuida da casa, ainda tira para estudar, a é que as mulheres fazer tanta
aividade, sem perder a sua essência. Partindo desse pressuposto é que vou falar de uma
mulher, que sua história e luta também por uma REFORMA AGRÁRIA, digna para os
povos do campo, e que, também está registrada no imaginário camponês, como também
nos arquivos de ONGs, que vem acompanhando sua inserção no movimento popular, sua
história começa assim, no dia cinco de maio do ano dois mil e um, período no qual a
mesma estava participando de uma grande mobilização de trabalhadoras e trabalhadores
(acampamento, no espaço conhecido como agropólis do INCRA-SR-27, Marabá-PA, ela
conta que estava ali porque seu companheiro era o coordenador (presidente) da associação
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do PAE PRAIA ALTA PIRANHEIRA, e ela como sendo sua companheira não poderia
deixar de apoiar na luta. Mas não sabia o significado daquelas mobilizações, o que ocorreu
naquele período foi um marco na vida dessa mulher, naquele período também estava se
aproximando o final da gestão do seu companheiro da associação, então vários
trabalhadores e trabalhadoras aproveitaram para discutir o nome do próximo representante
da associação, conta essa mulher, que foi uma grande surpresa lhe chamaram e disseram:
discutimos um assunto e você não pode dizer não, ao receber a notícia que seu nome estava
sendo colocado para representar a associação daquele assentamento tão jovem na época, a
mesma confessa que fica assustada, mas parecia que todos que ali estavam queriam que
uma mulher assumisse a coordenação da associação.

INÍCIO DE UMA NOVA HISTÓRIA

Então, chegou o dia de uma decisão chamada eleição (8 de junho de 2001), lá
estava ela decidida, mesmo dizendo não entender nada parecia confiante, as agricultoras e
agricultores, reafirmaram o apoio tendo um resultado que muitos esperavam, daquele dia
em diante começa uma nova fase na vida dessa mulher (que é conhecida por muitos como
mulher guerreira), talvez por sua determinação, as pessoas acreditam que esta mulher
assumiria "todas" as problemáticas existentes no PAE, lembrando que naquele período
várias famílias estavam a espera de uma parcela de terra de cinco grandes áreas que estava
na posse de grandes latifúndios no qual os mesmos já se encontravam com essas áreas
antes da criação do PAE-PRAIA ALTA PIRANHEIRA. E retirar aqueles fazendeiros foi
um acordo firmado por todos os que estiveram na consolidação de criação do PAE.
Conta ela se não fosse a força que o seu companheiro, jamais conseguiria fazer
alguma coisa por várias razões, ele dedicou todo seu tempo a levá-la em todos os lugares
que fosse organizar todo e qualquer assunto que viessem discutir algo de positivo para
aquelas famílias, que esperavam uma resposta do INCRA. Ressaltando que antes de
assumir a associação, participou de uma mobilização (organizada pelo seu companheiro
que ainda estava a frente da associação), que seria ocupar uma das fazendas inicialmente
citadas, esta ocorreu no dia 22 de maio do corrente de 2001, antes de seguir rumo a
fazenda, fizeram os acordos como seria a chegada, chegaram na sede da fazenda por volta
das quinze horas (15.horas), eram trinta homens e três mulheres (uma mulher era mulher
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de um dos acampados, a outra era a Mariquinha do CNS e essa mulher de que estou
falando nesse artigo), escolher aquele horário foi uma estratégia ... pegamos o inimigo de
surpresa, procuramos um lado que pra chegar fosse mais difícil de ser enxergados.
Ocuparam, a sede o capataz não gostou nem um pouco fez algumas perguntas que
geralmente odos nessa condição costumam fazer, tipo: com ordem de quem vocês estão
aqui? Foi um momento inesquecível, logo que chegaram (os trabalhadores começaram a
organizar o jantar fora da casa), demorou um pouco, o capataz muito aborrecido deixou a
casa e chamou o presidente da associação, e falou que ia chamar seu patrão e a coisa não ia
ser muito agradável, após a saída do capataz, começa uma nova estratégia, para aquele
novo momento, o encaminhamento foi procurar um local para esperar o fazendeiro, já era
noite, então foi acordado que sairia quatro pessoas para ficar a espera, então saíram dois
casais, e um desses era ela e o seu companheiro para ela não seria usar algum tipo de arma
para esperar o fazendeiro, conta ela que foi a primeira vez que pegou numa arma, mas
afirma que se preciso usaria, pois acredita que seria mais justo pois não estavam tomando
terra de ninguém, então ficaram de tocaia até as três horas da manhã, diante ao ouvir da
mesma se o fazendeiro tivesse vindo naquela noite de Nova Ipixuna, teria uma história que
ainda não se tenha registro, pois geralmente as vítimas são lideranças populares. Para ela
naquele momento estava renascendo em si a ousadia que estava adormecida.
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