
A POLÍTICA DE OCUPAÇÃO E A RESISTÊNCIA SOCIAL: ESTUDO DE UMA 
EXPERIÊNCIA NA MESORREGIÃO SUDESTE DO PARÁ 
Rosemeri Scalabrin – UFRN - rosemeri.scalabrin@gmail.com 
Ana Lúcia Assunção Aragão – UFRN - analucia@ufrnet.br 
Agência Financiadora: CAPES 

 

 

RESUMO 
 
Este artigo integra estudos que analisam a resistência e a contribuição do movimento social 

do campo na mesorregião Sudeste do Pará na luta pela Reforma Agrária. A ocupação desta 

mesorregião foi analisada a partir da investigação bibliográfica e documental, tendo por referência 

as pesquisas desenvolvidas na área de Educação do Campo da UFPA/Campus Marabá e do 

Observatório da Educação do Campo. Priorizamos a reflexão sobre o processo de ocupação dessa 

mesorregião envolvendo a migração incentivada como parte da política do Governo militar na 

Amazônia brasileira, na perspectiva de compreender os aspectos significantes da atuação desses 

movimentos em rede, como forma de resistência e o fortalecimento das lutas sociais. Neste sentido, 

a organização social favorece a articulação entre as entidades na realização de ações coletivas no 

âmbito reivindicatório, prepositivo e educacional, que levaram a implantação de experiências 

educacionais em nível de Educação Básica e Superior, por meio do PRONERA. O acúmulo 

histórico dessas entidades na atuação política e formativa possibilitou a construção de uma matriz 

da Educação do Campo, que afirma princípios teóricos e metodológicos da Educação do Campo. 

Palavras Chaves: Educação do Campo. Movimentos Sociais. Assentamentos 
Rurais. Migração. 

 



O Processo de Ocupação da Mesorregião Sudeste do Pará: trajetória, resistência e 

contribuições do movimento social do campo 

 

O Sudeste do Pará é uma mesorregião de fronteira agrícola que apresenta uma 

história de expansão baseada em conflitos pela posse da terra nos últimos 40 anos. O fluxo 

migratório incentivado pela Política de Integração Nacional do governo militar, a partir dos 

anos de 1970, acelerou o processo de ocupação, gerando conflitos entre posseiros e 

grileiros, identificando a posse da terra pelos trabalhadores como fruto das lutas sociais.  

Dados do INCRA (2006) indicam que existem 441 Projetos de Assentamentos nessa 

mesorregião, o equivalente a 73,6% dos assentamentos do Estado do Pará, que assentaram 

mais de 80 mil famílias, mas ainda há cerca de 30 acampamentos no Sudeste Paraense em 

que os Sem-Terra aguardam a desapropriação da área. 

Do ponto de vista da concentração fundiária, a mesorregião é campeã. Ali se 

encontra a maior área de terras ocupada por fazendas e projetos de extração mineral. 

Reynal (1995) demonstra que em seis municípios da mesorregião 53% da área agrícola 

estava sob o domínio da agricultura patronal e empresarial e apenas 47% sob o domínio da 

agricultura familiar camponesa. Esta amostra representa a realidade dessa mesorregião que 

é identificada nacionalmente pela violência em torno da posse da terra, ocasionando pelos 

conflitos entre grileiros e posseiros e pela resistência da população de indígenas, 

quilombolas, extrativistas, pescadores e pequenos agricultores familiares à investida do 

capital nacional e internacional na ocupação do território e expropriação de sua riqueza. 

Essa realidade é fruto do processo de migração em que a região foi submetida pela 

política do governo militar a partir dos anos de 1970.  

O processo de migração para o Sudeste do Pará se deu de duas formas: a espontânea 

e a incentivada. A primeira é identificada por Dolores (1973) como sendo a dos 

quilombolas que habitavam a microrregião de Tucuruí, cujo mocambo, dirigido por Felipa 

Maria Aranhas, deixou sua contribuição cultural para a mesorregião. Da forma incentivada 

existem registros históricos (VELHO, 1972) informando que, por volta de 1653, o Padre 

Antônio Vieira navegou pelos rios paraenses dessa mesorregião em busca da riqueza, mas 

foi somente a partir do século XIX que se intensificaram as investidas, pelos rios Araguaia 

e Tocantins, estabelecendo comunicação fluvial entre o Centro/Goiás e o Norte 



Atlântico/Belém (DOLORES, 1973); e posteriormente por um grupo composto por 100 

famílias oriundas dos Estados de Goiás e de Maranhão, que em 1895, teve autorização para 

formar um burgo agrícola e criar gado. Este Burgo não prosperou devido à exploração, 

extração e comercialização do caucho (vegetal produtor de borracha) que, por sua vez, 

acabou por atrair novos migrantes dos Estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão e 

Goiás (CARVALHO, 2000), que trouxe consigo outros tipos de atividades, desenvolvendo 

uma relação de exploração desenfreada do trabalho e da natureza, que contrasta com os 

hábitos e as formas de vida dos povos indígenas e extrativistas nativos da região. Mas com 

o declínio econômico do extrativismo da borracha (caucho), a castanha-do-Pará existente 

na mesorregião, em especial em alguns pontos do médio Tocantins, passou a ser importante 

produto de exportação do Estado do Pará. 

O capital internacional deteve o controle do comércio do caucho, da castanha-do-

pará, das terras, dos gêneros alimentícios e de motores para barcos, principal meio de 

transporte, até os anos de 1920 e, de diamantes nos pedrais do rio Tocantins a partir de 

1930. Assim, dominando o controle da terra, os meios de transporte e a mão-de-obra, 

manteve a dominação dos trabalhadores. 

Inicialmente, a exploração do caucho e da castanha era livre de patrão e a 

organização do trabalho era de base puramente familiar, embora não escapasse da 

exploração comercial. A doação e/ou venda, pelo governo, para a exploração dos castanhais 

dificultou a coleta e a comercialização, facilitando a formação de grupos de trabalhadores 

que, sem o controle da terra, apropriavam-se do trabalho alheio (EMMI, 1999). Com o 

processo de arrendamento e/ou apropriação privada dos castanhais as relações de trabalho 

passaram a ser o aviamento, originando o que mais tarde se caracterizou como trabalho 

escravo. 

Nos anos de 1920, as áreas de castanhais eram terras devolutas cedidas pelo Estado 

e sob a forma de aforamento perpétuo a um pequeno grupo detentor do poder econômico, 

social e político, a chamada oligarquia de Marabá. Esses arrendatários transformaram 

grande parte destas áreas em pastagem, fazendo da pecuária parte complementar a 

exploração da castanha (EMMI, 1999).  

Com a queda do preço da castanha no mercado internacional, nos anos de 1960, os 

arrendatários delegaram aos “seus” trabalhadores – moradores dos castanhais – à extração 



da castanha em troca do zelo pelas terras tidas como suas. No entanto, essas áreas eram 

vistas como terras livres pelos moradores e, por isso, passaram a ser ocupadas por 

agricultores vindos de outras regiões, inclusive por familiares desses moradores.  

A reação foi imediata. Os fazendeiros se organizaram por meio do sindicato rural e 

aceleraram a derrubada e a queima da floresta, substituindo-a pelo plantio do capim e 

recorreram a contratação de pistoleiros para a expulsão dos moradores, ocasionando, na 

maioria das vezes, em assassinatos brutais, transformando a mesorregião sudeste na mais 

violenta do país (EMMI, 1985), ao ponto de, nos últimos 30 anos, 772 trabalhadores terem 

sido assassinatos no Pará e, destes, 90% da mesorregião Sudeste (CPT, 1988). 

Esta realidade marcada por conflitos configurou, segundo D’incao (1990), dois 

grupos políticos, estando de um lado, os “donos” dos castanhais que detinham apoio do 

poder político local e o latifúndio pecuarista recém-chegado ao Sudeste do Pará; e, de 

outro, os moradores dos castanhais e os migrantes recém-chegados que se organizavam por 

meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). 

O processo de ocupação se intensifica nos anos de 1970, com a Política de 

Integração Nacional1 do governo federal e, como resultado, grande parte da terra deixou de 

ser monopólio dos comerciantes da castanha (latifúndio extrativista) para ser, em grande 

parte, propriedade das empresas capitalistas privadas (latifúndio pecuarista) e das estatais 

como a Companhia Vale do Rio Doce2 (atual VALE), das áreas de instalação de garimpos e 

uma pequena parte foi destinada aos colonos através do Projeto de Colonização da Rodovia 

Transamazônica. 

Neste contexto, tem início a migração incentivada pelo governo militar, estimulando 

a migração em duas diferentes frentes de interesse: a dos trabalhadores em busca de terras 

de trabalho e a dos grandes proprietários em busca de terras de negócio para um 

enriquecimento fácil e rápido (MARTINS, 1981), colocando em evidencia interesses 

opostos.  

A política de Integração Nacional, patrocinada pelo governo federal,  implementou 

uma infra-estrutura rodoviária (BR 010/Belém-Brasília, PA-70, atual  BR 222 e a BR 

                                                 
1 Marabá foi decretada Área de Segurança Nacional em função da estratégia de deter a guerrilha do Araguaia. 
2 Detém 160 mil ha de área destinada para exploração de minérios na mesorregião, sendo que a área pretendida pela mesma no Programa 
Grande Carajás era de 895.265 km2. 



230/Rodovia Transamazônica), hidroviária (Hidrovia Araguaia-Tocantins3) e ferroviária 

(Ferrovia Carajás-Ponta da Madeira4); o plano de colonização agrícola oficial com o 

Projeto de Colonização da Transamazônica; a instalação de canteiros de obras com a 

construção da Hidrelétrica de Tucuruí5, o projeto Grande Carajás6 e a descoberta de 

garimpos, em especial da mina de ouro de Serra Pelada que, a partir dos anos de 1980, 

aglutinou cerca de 25 mil garimpeiros. Tudo isso funcionou como atrativos para a 

população de outras regiões do país em busca de emprego.  

Este processo transformou a paisagem da mesorregião Sudeste e expropriou as 

populações locais, pois a mesorregião foi enquadrada em uma visão da superabundância de 

suas riquezas naturais como fontes inesgotáveis e a população local como primitiva e 

selvagem (LOUREIRO, 2002). Ou seja, esses projetos estatais e industriais alavancaram a 

migração, mas não absorveram a mão-de-obra local sob a justificativa do analfabetismo, da 

baixa escolaridade e/ou da ausência de formação técnica.  

Essa realidade de exclusão social levou a exclusão educacional dos povos do 

campo. Dados da Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária (2004) revelam que 

o Estado do Pará possui uma taxa de 29,8% de analfabetismo funcional para as pessoas de 

15 anos ou mais de idade, sendo que 48.7% residem na zona rural, destes, 28% encontram-

se nas áreas de assentamentos. Vale ressaltar que 76% dos assentamentos do Estado do 

Pará estão localizados na mesorregião Sudeste do estado. 

Os desdobramentos do processo de migração incentivada não se deram de forma 

pacífica, ao contrário, os povos do campo da mesorregião resistiram por meio de ações 

organizadas, inicialmente, em torno da luta pela da terra que foi se configurando em um 

processo de organização social mais coeso em torno da luta pela Reforma Agrária que 

perdura há quatro décadas. Esse contexto também explica o grande número de entidades 

                                                 
3 A hidrovia atinge os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás e é um empreendimento voltado ao atendimento aos 
interesses dos grandes comerciantes para o mercado internacional. 
4 A Estrada de Ferro Carajás interliga a província mineral de Carajás, no Pará, com o Porto de Ponta da Madeira, em São Luís/Maranhão. 
Atualmente ela se interliga com a Companhia Ferroviária do Nordeste, CFN, nas proximidades de São Luís, atendendo em conjunto o 
Porto de Itaqui, e também com a Ferrovia Norte-Sul, em Açailândia, facilitando a exportação dos grãos produzidos no Norte do Estado de 
Tocantins pelo Porto de Ponta da Madeira. 
5 Concebida segundo as estratégias estabelecidas pela política do Governo Federal para o desenvolvimento da região Norte, a partir da 
década de 60, teve como objetivo atender o mercado de energia elétrica nacional e do complexo alumínio-alumina. A linha de 
transmissão entre Presidente Dutra (MA) e Boa Esperança (PI), promoveu a interligação com a região Nordeste. Situada no rio 
Tocantins/PA, atinge uma área alagada de 2.430 km2 e 8.005 de extensão. Nesta área viviam, agricultores, quilombolas e comunidades 
indígenas.  
6 A jazida mineral de Carajás ocupa uma área de 895 mil quilômetros quadrados, é cortada pelos rios Xingu, Tocantins e Araguaia; 
abrange terras do sudoeste do Pará, Norte de Tocantins e Oeste do Maranhão. Lançado no fim da década de 1970 tem por objetivo 
realizar a exploração em alta escala dos recursos minerais, agroflorestais, extrativistas, agropecuários e hidrelétricos. 



sindicais, religiosas, movimentos sociais e organizações não governamentais (ONGs) 

atuantes na mesorregião Sudeste do Estado do Pará, como por exemplo, inúmeros 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) e a Federação de Trabalhadores na Agricultura 

(FETAGRI), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Movimento Sem Terra (MST), 

Sociedade Paraense dos Direitos Humanos (SPDDH), entre outras, que atuam em formas de 

rede. 

 

O processo de organização social na Mesorregião Sudeste 

 
A resistência dos povos do campo teve inicio quando o Sul da mesorregião foi 

expropriado pelo latifúndio pecuarista, composto por empresários de madeireiras, bancos 

privados, concessionárias de carros; e, no Sudeste, ocupado pelos extrativistas da castanha 

e pelos indígenas, foi sendo tomado pelo latifúndio extrativista. Ao lado disso, os migrantes 

recém chegados à mesorregião que tinham adquirido um pedaço de terra, também 

resistiram. 

Segundo a CPT (1988), “as margens dos rios Araguaia e Tocantins existiam 

diversas comunidades de agricultores e também etnias indígenas”. Os povos indígenas se 

colocaram no lugar de resistência, mas, mesmo assim, tiveram que se deslocar. “Quem 

manteve a resistência, como os Carajás, foi dizimado”. Num outro espaço, os “moradores 

dos castanhais entraram em conflito com os fazendeiros e os trabalhadores que tinham 

experiência de migração, quando chegaram a região, não aceitavam sair da terra”. Com 

isso, os conflitos entre o latifúndio (extrativista e pecuarista) e os povos do campo se 

avolumaram “e os trabalhadores foram forçados a se reunir para defender suas terras por 

uma questão de sobrevivência”. 

Portanto, é ante a inoperância histórica do Estado frente aos conflitos existentes na 

mesorregião que os assentamentos criados nos anos de 1980, segundo Guerra (2001), 

resultaram da pressão organizada das famílias de moradoras dos antigos castanhais e dos 

migrantes sem terra recém-chegados com o apoio da Comissão Pastoral da Terra e, 

posteriormente, dos sindicatos de trabalhadores rurais. Para Guerra (2001), criou-se a partir 

daí a consciência do direito à terra, motivando os trabalhadores Sem-Terra do Sudeste 

Paraense a engajarem-se na luta pela Reforma Agrária e em outras lutas, fortalecendo as 

fileiras dos movimentos emergentes em prol da abertura política.  



Neste período, agentes pastorais, religiosos, militantes políticos, advogados e outros 

profissionais se envolveram diretamente nas comunidades rurais em defesa dos posseiros 

(GUERRA, 2001).  

Para melhor compreender esse processo que envolveu a atuação de entidades de 

apoio a luta dos povos do campo da mesorregião Sudeste do Pará, realizamos uma análise 

do processo histórico de atuação das várias entidades, articuladas com o propósito de 

complementar as ações em torno de um objetivo comum e com responsabilidades 

compartilhadas numa mesma mesorregião, quais sejam: sindical e social; de assessoria e 

organizativa, produtiva e educacional; associativas e cooperativas. 

Em nossa análise sobre a atuação dessas entidades, compreendemos que se 

articulam em torno da construção de um projeto alternativo de sociedade, não apenas se 

detendo a luta por melhor qualidade de vida, de modo a obter acesso aos serviços básicos e 

ao consumo de bens e serviços, mas, também, como produtores de história, como forças 

instituintes que questionam o Estado, constroem e propõe políticas públicas, ao mesmo 

tempo em que questionam as suas próprias práticas, nos momentos em que, coletivamente, 

planejam as estratégias micro e macro da luta e avaliam os resultados.  

Assim, esses movimentos sociais se caracterizam pela valorização da participação 

ativa das populações do campo e da democracia direta, opõem-se ao autoritarismo, à 

violência e a centralização do poder e, buscam transformações nas relações sociais 

excludentes existentes.  

Percebemos a apreensão crítica de um processo coletivo produzido enquanto 

espaços de socialização política que propicia aos participantes dos movimentos sociais um 

aprendizado prático sobre como se articular, organizar, negociar e lutar. Isto produz uma 

identidade social e coletiva, bem como a clareza dos diferentes interesses e dos interesses 

comuns necessários para a permanência da luta, a consciência dos direitos e das 

reivindicações em torno dos objetivos específicos a serem atingidos em curto, médio ou 

longo prazo como mantém as utopias sobre a construção de um projeto de sociedade, 

concebido na perspectiva de novas relações societárias.   

Observamos a existência de práticas políticas que se desenvolvem em torno de um 

eixo comum: a construção de um projeto de desenvolvimento do campo que contribua para 

a construção de um projeto de sociedade, em que a educação tem papel estratégico. Este 



processo envolve o local e o global, o particular e o universal, o uno e o diverso nas inter-

conexões das identidades no enfrentamento ao poderio do latifúndio e ao modelo de 

desenvolvimento econômico imposto na mesorregião.  

 Deste modo, compreendemos que a articulação destas entidades se dá em torno do 

que Scherer-Warren (2009, p 107) denominou de “movimento social em rede” que se 

caracteriza pela efetivação de três dinâmicas sócio-político-culturais e coletivas: “[...] a 

identificação em torno de uma causa comum; a definição de uma situação de conflito e de 

seus adversários; a construção de um projeto ou utopia de mudança”. 

 A atuação articulada se configura nas formas de governança em rede e se dão em 

diferentes espaços, como,  

 
mobilizações de base local na esfera pública; empoderamento através dos 
fóruns e redes da sociedade civil; participação em conselhos setoriais de 
parceria entre sociedade civil e Estado; representação ativa nas 
conferencias nacionais e globais de iniciativa governamental em parceria 
com a sociedade civil organizada. (SCHERER-WARREN, 1993, p. 123). 

 

O gráfico a seguir, apresenta as entidades que atuam na mesorregião Sudeste do 

Pará, identificando o período de atuação com vistas a compreender as interfaces de ação 

existentes no desenvolvimento das estratégias e práticas sociais.  

 

Gráfico 1: Entidades que atuam na mesorregião Sudeste do Pará 
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Fonte: informações levantadas pela pesquisadora em sítios das instituições, dez/2009. 

 



 
Segundo a CPT (2008), a Teologia da Libertação era uma ala da Igreja católica que 

orientava as ações das Comunidades Eclesiais de Base (CEBEs) e da própria CPT, por 

meio da “reflexão sobre a vida a partir da bíblia, estudando o Estatuto da Terra, o Código 

Civil e a Constituição” se tornaram apoiadores da luta pela posse da terra e desempenharam 

papel de formar lideranças sindicais, as quais mais tarde coordenaram os processos de 

tomada das entidades de representação dos trabalhadores (sindicatos de trabalhadores rurais 

e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura) que estavam sendo assumidas por 

fazendeiros.  

De acordo com Pereira (2009), essa ala da Igreja percebeu que era preciso fazer uma 

articulação entre os religiosos que viviam na mesorregião Sudeste do Pará e diante disso 

reuniram as Dioceses de Marabá (ao Sudeste na mesorregião) e Conceição do Araguaia (ao 

Sul) para discutir sobre a necessidade de “documentar tudo o que estava acontecendo”, 

apoiar juridicamente a “oposição sindical [...], apoiar as organizações dos trabalhadores no 

campo sindical [...] e realizar o suporte jurídico aos trabalhadores”.  

Esse debate deu origem a Comissão Pastoral da Terra, em 1975, com atuação 

fundamentalmente jurídica, mas se consolidando como construtora de consensos entre as 

entidades atuantes na mesorregião e no âmbito das denuncias sobre os conflitos e o trabalho 

escravo. 

Essa atuação resultou, segundo a própria compreensão da Comissão Pastoral da 

Terra, na estruturação sindical na mesorregião – cujos sindicatos estavam atrelados aos 

empresários, fazendeiros e, sobretudo, ao poder governamental da ditadura militar – que 

transformou comunidades eclesiais de base em delegacias sindicais, como estratégia para a 

tomada dos sindicatos.  

Com isso, a atuação religiosa e a sindical desenvolveu estreita relação em 

determinados momentos da história da mesorregião e se confundiram em outros, atuando e 

convivendo com os conflitos de diversas ordens: despejos, prisões, assassinatos, execuções, 

perseguição e ameaça de vida.  

Instituições ligadas a Igreja Católica como a Federação de Órgãos para Assistência 

social e Educacional (FASE) e o Movimento de Educação de Base (MEB), somaram-se as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) no 

fortalecimento da luta pela terra e na organização sindical da mesorregião. Para isso, 



promoveram espaços de formação política e técnica junto aos agricultores familiares. A 

FASE atuou junto aos sindicatos de trabalhadores rurais na formação política e técnica e 

esse trabalho teve continuidade após a sua saída da mesorregião Sudeste do Pará, no final 

da década de 1990. 

No cenário sindical estadual tem destaque a organização da Central Única dos 

Trabalhadores no Estado (CUT-Pará), articulada a CUT-Nacional e a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura dos Estados do Pará e Amapá (FETAGRI) filiada à CUT, que 

possui uma estrutura de atuação descentralizada nas mesorregiões do Estado do Pará. Na 

mesorregião Sudeste do Pará, a atuação dessas entidades tem se dado de forma articulada 

com vistas ao fortalecimento da organização sindical e da produção familiar, por meio de 

atos públicos, espaços formativos (formação sindical) e pela qualificação profissional com 

escolarização junto aos sindicatos urbanos e rurais, no período de 1999-2003. Estas ações 

aconteceram no âmbito dos projetos desenvolvidos pela Escola Sindical Amazônia e da 

assessoria as entidades sindicais (Sindicatos e Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura).  

A FETAGRI Regional e a Federação Agrária dos Agricultores do Tocantins e 

Araguaia (FATA) têm atuado articuladamente na formação técnica e política, com o 

propósito de alcançar avanços na compreensão sobre a cadeia produtiva (produção-

beneficiamento-comercialização) pelos agricultores, que previa agregar valor a produção 

agrícola e eliminar o atravessador. A problemática do analfabetismo levou, segundo seus 

discursos, não apenas a luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, mas a 

desenvolver experiências de escolarização por meio da Escola Família Agrícola, com vistas 

a comprovar que a escola do campo precisa atender a especificidade do meio rural no 

âmbito do currículo, da metodologia, do calendário agrícola e, principalmente, a uma 

educação que pense o desenvolvimento do campo sob a ótica dos povos da mesorregião 

Sudeste do Pará.  

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Sociedade Paraense de Direitos Humanos 

(SDDH) atuam articuladamente no combate a violência contra os agricultores familiares, na 

sua proteção e de suas famílias, dando o suporte jurídico necessário aos trabalhadores 

ameaçados de morte, perseguidos e as famílias dos vitimados pela violência no campo. 

Cumprem papel fundamental na condenação de pistoleiros e mandante. O Centro de 



Pesquisa e Assessoria (CPASP) soma-se e essas entidades na elaboração de banco de dados 

sobre os conflitos e assassinatos; colabora, participa e produz material de suporte 

organizativo e formativo, como por exemplo, cartilhas, jornais, vídeos e intercâmbios 

regionais, nacionais e internacionais.  

A Universidade Federal do Pará/Campus Marabá, por meio do Centro 

Agroambiental do Tocantins (CAT), do Laboratório Agro-ambiental do Tocantins 

(LASAT) e do Laboratório Agroextrativista da Transamazônica (LAET), atua no âmbito da 

pesquisa voltada para a agricultura familiar, cujas experiências foram desenvolvidas em 

parceria com a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), a 

Federação Agrária dos Agricultores do Tocantins e Araguaia (FATA), a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI), os sindicatos de trabalhadores rurais e os 

movimentos sociais da Transamazônica. Esta frente de trabalho consolidou uma concepção 

de pesquisa-formação-desenvolvimento. 

A experiência de atuação conjunta da Universidade Federal do Pará com os 

movimentos sociais do campo da mesorregião Sudeste perdura há mais de 20 anos e se 

iniciou com o Programa CAT (Centro Agroambiental do Tocantins), envolvendo ações de 

pesquisa, formação e desenvolvimento. Nesse processo, a necessidade de formação de 

profissionais qualificados foi estratégica, incentivando a Universidade (UFPA) a criar, em 

1991, um Programa de Especialização em Agriculturas Familiares Amazônicas e 

Desenvolvimento Agroambiental (Programa DAZ) que, em 2000, ampliou para a formação 

em nível de Mestrado e, em 2009, para o nível de doutorado em Agriculturas Familiares 

Amazônicas e Desenvolvimento Sustentável (UFPA, 2003). O avanço dessas ações resultou 

na criação dos cursos regulares de graduação em Licenciatura Plena em Ciências Agrárias, 

em Altamira, em 1997, no Campus de Marabá, em 1999 e em Agronomia em 2001 (nos 

campi de Marabá e Altamira), tendo como foco a agricultura familiar. 

Nos últimos 12 anos, a Universidade Federal do Pará-Campus Marabá atua na 

Educação do Campo em parceria com a Escola Família Agrícola (EFA), a FATA, 

FETAGRI e o MST desenvolvendo projetos de educação voltados para os assentados da 

mesorregião Sudeste do Pará no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, tanto na 

alfabetização, quanto nos níveis de ensino fundamental, médio e superior, consolidando a 



linha de Educação do Campo no Campus Marabá e a parceria com os movimentos sociais 

do campo. 

O Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens (MAB), embora tenha uma 

atuação voltada para a problemática sócio-ambiental em função das consequências sociais 

provocadas pela Hidrelétrica de Tucuruí, atuam articuladamente com a FETAGRI, CPT, 

MST e a SDDH na luta pela posse da terra dos agricultores e indígenas que tiveram suas 

terras inundadas. 

O Centro de Estudos e Defesa no Negro no Pará atua no âmbito estadual contra as 

desigualdades sócio-raciais, de gênero e outros tipos de discriminação estimulando o 

segmento negro a lutar por uma cidadania e em busca do aumento da auto-estima coletiva, 

mas na mesorregião atua articulado a CPT, a Sociedade Paraense de Direitos Humanos 

(SDDH) e a FETAGRI sobre a questão da legalização de terras quilombolas. 

No âmbito educacional, a FETAGRI se articula a Associação Estadual das Casas 

Familiares Rurais do Pará (ARCAFAR/PA) na implementação de experiências de Ensino 

Fundamental, através das Associações municipais de Casas Familiares Rurais na 

mesorregião Sudeste do Pará. Articula-se ao MST na luta pelo acesso a educação para a 

criação de escolas no meio rural. Ambos se articulam a EFA e a FATA para desenvolver os 

projetos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), tendo como 

referencial metodológico os princípios da Pedagogia da Alternância7. Apesar de haver 

articulação sobre a importância do acesso a educação e consenso que propicia atuação 

conjunta nos projetos o de Ensino desenvolvido com financiamento do PRONERA, suas 

estratégias se diferenciam na mesorregião Sudeste do Pará.  

A dinâmica desenvolvida pelas entidades sindicais representadas pelos sindicatos de 

trabalhadores rurais e pela FETAGRI regional em articulação com a FATA e a EFA, 

priorizara atualmente o Ensino Médio (Magistério e Técnico Agrícola) sob a justificativa da 

necessidade de atender a demanda reprimida nos assentamentos, uma vez que a EFA vem 

desenvolvendo o Ensino Fundamental, desde 1996, como também realizando convênios 

com Prefeituras Municipais para ampliar o acesso dos filhos de agricultores e esse nível de 

ensino. Com isso, embora a FETAGRI tenha demandado à Universidade uma turma de 

Pedagogia do Campo, o Ensino Superior não tem sido a sua prioridade e sim, a Educação 

                                                 
7 Gestão coletiva, localização geográfica no meio rural e currículo construído com a participação dos sujeitos. 



Básica, inclusive porque os cursos técnicos respondem mais as necessidades presentes na 

agricultura familiar, segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura. 

Embora o MST atue junto com a FETAGRI na implementação dos projetos de 

alfabetização para assentados e na escolarização para educadores dos assentamentos, tem 

desenvolvido uma dinâmica educacional junto ao PRONERA em que prioriza o Ensino 

Superior, principalmente, nos cursos de Letras, Agronomia e Educação do Campo, além de 

enviar seus militantes para outros estados, a fim de formá-los em outras áreas.  

Segundo o dirigente do MST, o movimento desenvolve uma estratégia de garantia 

de escolas nos assentamentos e busca o ensino superior junto a Universidade como parte da 

estratégia de universalização do acesso a educação no campo, pois a demanda pela 

educação surge da necessidade da luta e como conseqüência do analfabetismo e da baixa 

escolaridade existente entre os acampados e assentados.  

O movimento sem-terra chegou à mesorregião Sudeste do Pará em meados de 1990 

e contou com a influência de alguns sindicatos dos trabalhadores rurais vinculados à 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Sua 

atuação é na organização dos trabalhadores sem-terra para a ocupação de áreas não 

produtivas e na coordenação de acampamentos e assentamentos que, de forma organizada,  

divide-se em quatro grandes regionais no Pará: Cabano, Eldorado, Carajás e Araguaia. 

Observa-se, porém, que o MST, com sua estratégia nacional e tática de 

enfrentamento ousada, passou a disputar a representação de uma parcela da população que, 

historicamente, aproximava-se das entidades sindicais rurais. Os conflitos entre essas 

entidades estão presentes ao longo do processo organizativo. Segundo GUERRA (2001, p. 

20), 

 
[...] As entidades sindicais, espremidas entre críticas de diferentes origens, 
ora atuavam de forma mais agressiva, mais próxima das posições políticas 
do MST, ora atuavam de forma mais conciliatória que as aproximava do 
pensamento dos grupos políticos que deram origem às outras entidades de 
representação. Essa posição, de certa forma ambígua das entidades 
sindicais (ou de parte de dirigentes sindicais), foi importante para uma 
atuação coesa dos agricultores nas arenas políticas, mesmo em meio a 
uma intensa disputa pela representação. Em que pese essa dificuldade, a 
experiência vivenciada nos anos 90 pelo conjunto de atores sociais no 
sudeste paraense, mostrou que a mobilização permanente dos agricultores 
familiares dotou-os de um “poder social”, no sentido atribuído por Offe 
(1989), capaz de afetar a ação do Estado.  



 

Apesar de disputarem abertamente o poder de representar os agricultores familiares, 

principalmente os assentados, a FETAGRI  e o MST estabelecem alianças no embate com o 

Estado, visando à ampliação das políticas públicas mesorregionais.  

Compreendemos que a disputa entre as entidades sindicais e o MST favoreceu a 

articulação das ações coletivas, em especial no campo educacional, seja no âmbito 

reivindicatório e de denúncia sobre a falta de escolas e a baixa escolaridade das populações 

do campo, seja pela implantação de experiências educacionais em nível de Educação 

Básica e Superior, por meio do PRONERA. 

O acúmulo histórico e diferenciado destas entidades na atuação política e formativa 

(sindical, técnica, pesquisa, escolarização) possibilitou a construção de uma matriz da 

Educação do Campo, que afirmou princípios teóricos e metodológicos para a educação nas 

escolas do campo. 

A marca da atuação do conjunto das instituições está no âmbito do fortalecimento 

organizativo para os processos de produção em que a educação tem papel estratégico, cujo 

propósito é construir um projeto de desenvolvimento do campo, no qual o foco seja os 

povos do campo. A articulação se iniciou com a luta pela terra, ampliando-se para a luta 

pela Reforma Agrária. Nos últimos quinze anos, o foco esteve na busca pela 

democratização do acesso a educação e ao crédito inicialmente com o Programa de crédito 

especial para Reforma Agrária e o Fundo Constitucional do Norte e mais tarde o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, assistência técnica e infra-estrutura 

para o campo, com movimento de massa, envolvendo trabalhadores de todo o Estado do 

Pará, denominado “Grito do Campo e Grito da Terra”. As conquistas advindas de tais 

mobilizações parece ter atingido parcela importante da agricultura familiar camponesa, 

historicamente excluída de acesso às políticas públicas.  

Nos assentamentos há uma diversidade de organizações que se articulam, como os 

núcleos de base de assentados, as associações de agricultores, as cooperativas agrícolas, de 

produção e de crédito. A existência dessa diversidade de formas de organizações sociais e 

econômicas nos assentamentos tem formado uma rede complexa de relações que se 

estabelecem entre elas e as entidades de assessoria, formação e organização que buscam a 



construção de formas de solidariedade social, como um processo em construção no qual a 

participação e a democracia são princípios fundamentais no processo organizativo. 

Neste contexto, os povos do campo se organizam e constroem seus espaços 

políticos, sociais e formativos através de suas entidades (sindicatos, associações, 

cooperativas, federações, ONGs, associações, programas e projetos educacionais) que se 

articulam local, estadual e nacionalmente as lutas das entidades de apoio e suporte as 

questões jurídicas, educacionais e produtivas, para enfrentar o latifúndio, uma vez que a 

ação do Estado não se faz de forma a garantir condições de vida digna para as populações 

do campo. Ao mesmo tempo, demandam às instituições do poder púbico, reivindicações 

garantia de direitos, na busca de acesso as políticas públicas, em que educação é 

fundamental para enfrentar os problemas da produção, pois a luta vai criando a consciência 

do direito às políticas públicas no campo.  

 

Algumas Reflexões  

 

Em nossa compreensão, a política desenvolvida pelo governo federal na 

mesorregião Sudeste do Pará sempre esteve latente o interesse geopolítico e econômico do 

sistema capitalista, com discursos revestidos de relações modernas e de desenvolvimento, 

mas que, na verdade, produziu o trabalho escravo, a violência, os assassinatos, as chacinas, 

as ameaças à vida e a exclusão social e educacional dos povos do campo. 

A integração nacional propagada pelo governo federal teve como interesse afirmar o 

modelo de desenvolvimento capitalista implantado no Centro-sul do país com a exploração 

da riqueza natural e do trabalho das populações amazônicas, desconsiderando seus 

costumes, valores e seus saberes. Acreditamos ser por isso que o processo de apropriação 

da terra se deu pela grilagem/expulsão violenta dos povos do campo da mesorregião e a 

exploração desordenada da natureza, predominando a visão da exploração da riqueza 

natural como inesgotável.  

A visão expropriadora do trabalho e da natureza determinou o processo de 

intervenção das políticas governamentais na mesorregião durante o período militar, sua 

intervenção, ou não, em determinados setores como a pecuária extensiva e a mineração. 

Tais elementos podem ser tomados como referência para compreender as transformações 

sociais, econômicas, culturais e ambientais efetivadas no Sudeste do Pará. 



O processo de exclusão aliado a permanente chegada de migrantes ao Sudeste 

Paraense é diretamente proporcional ao tamanho dos conflitos no campo, o que acirrou a 

violência transformando a mesorregião em “palco de guerra” e “palco de resistência”, visto 

que grande parte desta população, impedida de acesso a terra ou a espera de uma 

oportunidade de trabalho, formou uma categoria de trabalhadores, classificados por 

BECKER (1980) como polivalente, isto é, um excedente de força de trabalho com baixa 

qualificação e disponível para qualquer trabalho. Esta população foi se aglomerando nas 

vilas e cidades e se ocupando de atividades diversificadas, ora no garimpo, ora em 

madeireiras ou empreiteiras, ora em atividades domésticas ou como peões nas fazendas, 

face à expropriação a que estavam sujeitos. 

Dados da Comissão Pastoral da Terra (2008) revelam que o processo de apropriação 

da terra pela iniciativa privada se deu por meios legais (doação ou compra) ou ilegais 

(grilagem). Isso levou a um sistemático processo de superexploração do trabalho nas 

fazendas por meio do trabalho escravo, tornando a mesorregião responsável, atualmente, 

por 76% dos casos existentes no Estado do Pará.  

A exclusão social a que foram submetidas as populações da mesorregião, forçou a 

resistência e possibilitou um processo organizativo, reivindicatório e prepositivo junto ao 

poder público local, estadual e nacional que mantém as lutas sociais através de entidades 

que se articulam para enfrentar a diversidade de problemas existentes no campo.  

Esse processo fez emergir a luta pela terra e, posteriormente, pela educação. A 

educação do campo assume uma dimensão de articuladora das lutas sociais, envolvendo a 

Universidade, entidades de assessoria e os movimentos sociais do campo. 

Como desdobramentos dessa parceria entre movimentos sociais, entidades de 

assessoria e movimentos sociais, identificamos a integração entre representantes de 

diferentes assentamentos de Reforma Agrária, estimulando o intercâmbio de informações 

pautadas na identificação, problematização e reflexão sobre questões comuns e específicas, 

que fortalecem o conhecimento sobre a realidade local e regional, bem como, a articulação 

do movimento na mesorregião Sudeste do Pará. Em outro aspecto, evidenciamos uma 

maior aproximação do Curso de Graduação para assentados mesorregião, situação que tem 

propiciado um intercâmbio mais efetivo entre a turma específica de assentados efetivada no 



âmbito do PRONERA e as outras turmas regulares do curso e o corpo docente, num 

processo de mútuo conhecimento e aprendizado. 

A linha de atuação da Educação do Campo desenvolvida no interior da 

UPFA/Campus Marabá tem possibilitado a consolidação da ação em rede entre a 

universidade, as entidades de assessoria e os movimentos sociais do campo nesta 

mesorregião, e as ações coletivas desenvolvidas afirmam um processo democrático de 

discussão, debate e definições estratégicas, por meio do Fórum Regional de Educação do 

Campo. Esse processo gerou no interior da Universidade uma nova dinâmica, que implica 

na materialização da alternância pedagógica nos cursos regulares e intervalares do Campus, 

o que implica da articulação, de fato, entre ensino, pesquisa e extensão e na relação 

intrínseca entre teoria e prática como extrínsecas.  
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