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“Se a sociedade se apega mais firmemente ao solo através da 

agricultura, então ela imprime ao Estado características 

particulares, dependendo do modo como o terreno é repartido 

entre as famílias. Uma repartição uniforme produz uma 

sociedade uniforme, inclinada à democracia; uma repartição 

desigual gera uma estratificação social que permite aos mais 

favorecidos a maior influência no Estado, ou seja uma espécie 

de oligarquia. Esta segunda forma encontra sua expressão mais 

pronunciada naquelas sociedades que têm por substrato uma 

população de escravos, privados de qualquer propriedade e 

quase privados de qualquer direito”. 

FRIEDRICH RATZEL 
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RESUMO 

 
Esta tese analisa as transformações que ocorreram na região Sul do Pará no período 
posterior à Guerrilha do Araguaia. Os estudos sobre a região tiveram como objetivo 
entender a maneira como o Estado brasileiro, ainda sob o domínio dos militares, adotou 
políticas públicas para exercer o controle efetivo sobre uma região recém-saída de um 
Movimento Guerrilheiro, cuja repressão ao mesmo afetou duramente a população, com 
muitas pessoas tendo sido presas e submetidas a prisões e torturas. E a delimitação de 
um poder paramilitar construído pelo Major Curió. A caracterização da região visa 
apresentar as condições de um ambiente inóspito, profundamente transformado por 
desmatamentos descontrolados para a comercialização clandestina de madeira, e 
posteriormente, tendo como objetivo transformá-la para a produção agropastoril. As 
categorias geográficas, região, território e lugar foram conceitualizadas e 
compreendidas em suas peculiaridades, sendo fundamentais na análise do objeto de 
pesquisa. Estuda as ações do Estado brasileiro, que define a região, a parte oriental da 
Amazônia, como estratégica e, por meio de planos nacional e regional de 
desenvolvimentos tentaram exercer um controle sobre ela. Identificamos na pesquisa 
que as medidas adotadas seguiram os preceitos contidos na ideologia de Segurança 
Nacional, e por ela os movimentos sociais foram criminalizados. Comprovamos que os 
órgãos de informação, principalmente SNI e CIE, atuaram com muita ênfase para conter 
a organização camponesa e reforçaram o poder do Major Curió, que desde o final da 
Guerrilha do Araguaia constituiu-se no elemento chave da ditadura militar na região, na 
formação de um poder paramilitar e definindo um território extenso em que as ações 
foram duramente executadas mediante um temor do ressurgimento guerrilheiro. Analisa 
os conflitos que aconteceram depois da Guerrilha, fruto da luta camponesa para garantir 
a posse da terra. Fazendeiros, autoridades judiciais e policiais, grandes empresários 
aliaram-se às políticas implementadas nos planos da ditadura militar e transformaram a 
região em uma das mais violentas do País. Foi possível comprovar nossas hipóteses de 
que os agentes do Estado brasileiro agiram fundamentados em princípios definidos pela 
doutrina de Segurança Nacional, que transformava em inimigos internos aqueles que 
reagiram aos roubos de terras públicas praticados impunemente e com o apoio das 
autoridades. Assassinatos se sucediam, quando eram eliminadas lideranças sindicais, 
clericais e parlamentares, praticadas por pistoleiros e policiais a mando dos fazendeiros. 
Ao fim, as hipóteses comprovaram-se, na demonstração da existência de um poder 
paramilitar sob o comando do Major Curió, do uso da ideologia de Segurança Nacional 
para combater os que lutavam pela posse da terra e da execução de políticas que 
favoreciam aos grandes proprietários de terras e/ou empresas que investiram na região 
onde antes viviam famílias de camponeses. Concluímos que as ações do Estado 
brasileiro foram fundamentais para gerar as violências que caracterizaram a região 
diante de um temor obsessivo da possível reorganização do Movimento Guerrilheiro. 
Para tal, utilizou-se teoria abalizada centrada em obras de autores clássicos da 
geopolítica, tanto em suas origens quanto dos estudos brasileiros, neste caso daqueles 
vinculados às doutrinas militares geradas em torno da Escola Superior de Guerra (ESG); 
as pesquisas feitas anteriormente na região, que analisaram o fenômeno da ocupação 
como frentes de expansão e pioneira em trabalhos que se tornaram clássicos e os relatos 
de personagens que viveram o cotidiano da violência e estiveram marcados para morrer. 

Palavras-chaves: Guerrilha do Araguaia; Doutrina de Segurança Nacional; 
Ideologia de Segurança Nacional; Ditadura Militar; Violência no Sul do Pará 
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SUMMARY 
 
This thesis analyzes the changes that occurred in southern Pará in the period after the 
Araguaia Guerrilla . Studies on the region aimed to understand how the Brazilian 
government , still under the domain of the military , has adopted policies to exercise 
effective control over an area just out of a guerrilla movement , whose crackdown 
harshly affected the same population , with many people having been arrested and 
subjected to imprisonment and torture . And the definition of a power paramilitary built 
by Major Bullfinch . In the first chapter the characterization of the region aims to 
present the conditions of a harsh environment , profoundly transformed by uncontrolled 
deforestation for illegal marketing of wood, and later , aiming to transform it for 
agropastoral production . The geographical categories , region, place and territory were 
conceptualized and understood in their peculiarities , being fundamental in the analysis 
of the research object . The second chapter studies the actions of the Brazilian state, 
which defines the region , the eastern part of the Amazon , such as strategic and , 
through national and regional developments attempted to exercise control over it . 
Identified in the survey that measures adopted following the precepts contained in the 
ideology of National Security , and thereby social movements were criminalized . We 
found that the media , especially SNI and CIE , acted with much emphasis to contain 
the peasant organization and strengthened the power of the Major Bullfinch , that since 
the end of the Araguaia Guerrilla constituted the key element of the military dictatorship 
in the region , in formation of a paramilitary power and defining an extensive territory 
in which the actions were harshly enforced by a fear of resurgent guerrilla . The third 
chapter examines the conflicts that took place after Guerilla , fruit of the peasant 
struggle to secure land tenure . Farmers , law enforcement authorities , big businessmen 
allied to the policies implemented in the plans of the military dictatorship and turned the 
region into one of the most violent in the country was possible to prove our hypothesis 
that agents of the Brazilian state acted based on principles defined by National Security 
doctrine , which turned into internal enemies those who responded to the theft of public 
lands practiced with impunity and with the support of the authorities . Murders 
succeeded when union leaders were eliminated , clerical and parliamentary practiced by 
gunmen and police at the behest of farmers . At the end , the hypothesis is confirmed , 
demonstrating the existence of a power paramilitary under the command of Major Curio 
, the use of the ideology of National Security to fight those who fought for land and the 
implementation of policies that favored the large landowners land and / or companies 
who have invested in the region accumulating tens of thousands of acres that once lived 
peasant families . We conclude that the actions of the Brazilian government were 
fundamental to generate the violence that characterized the region before an obsessive 
fear of the possible reorganization of the guerrilla movement . For this , we used 
centered theory authoritative works of classical authors of geopolitics , both in its 
origins and Brazilian studies , in this case those linked to military doctrines generated 
around the Superior School of War ( ESG ), the research done previously in region , 
who analyzed the phenomenon of occupation and expansion fronts and pioneering 
works that have become classics and the stories of characters who lived the everyday 
violence and were marked for death . 
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INTRODUÇÃO 

1.1 COMO “SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO” FORAM GERADORES DE 
VIOLÊNCIA E ATRASO SOCIAL? 

 

Quando, em 1995, defendi a minha dissertação de Mestrado, no programa de 

Pós-graduação em História da UFG, na linha de pesquisa em História das Sociedades 

Agrárias, minha satisfação era dupla. Eu havia conseguido, a muito custo e enormes 

dificuldades, concluir a minha Pós-graduação em nível de Mestrado e, ao mesmo 

tempo, recebi da banca examinadora a nota máxima, com indicação para publicação de 

um trabalho de pesquisa sobre um tema que, por mais de uma década, desde que eu 

entrei na universidade, me apaixonara. 

Mal sabia, contudo, que esse trabalho traria grandes repercussões, a ponto de me 

forçar tempos depois a prosseguir nas pesquisas que envolviam a Guerrilha do 

Araguaia, principalmente para tentar encontrar respostas às indagações que se faziam 

sobre os corpos dos guerrilheiros e as condições em que passaram a viver os 

camponeses na região do Araguaia, principalmente do lado paraense, onde se 

concentraram os combates. 

Quanto à necessidade de se prosseguir nos estudos sobre o Movimento 

Guerrilheiro, dado às dimensões do que eu tinha conseguido investigar e comprovar 

com aquele trabalho, não havia nenhuma dúvida. Seria preciso dar continuidade às 

investigações, não somente com a população das localidades onde o conflito foi mais 

intenso, mas, também, ir além, em toda a cercania por um perímetro que se estendia 

desde Marabá até Conceição do Araguaia, área por onde atuou o Major Curió e por ali 

teria construído um poder paramilitar. Como também era preciso ir à procura de 

documentos sigilosos, elaborados pelos órgãos de repressão que estiveram envolvidos 

no combate ao Movimento Guerrilheiro. 

Mas, mantive a convicção de que havia muito ainda para ser desvendado, bem 

como era possível extrair mais dos camponeses que foram vítimas e espectadores desse 

conflito. E isso foi se tornando mais claro com o passar do tempo, à medida que novos 

trabalhos investigativos e pesquisas acadêmicas foram sendo realizadas.  

As ações reparatórias, pagas pelo Estado brasileiro aos que foram vítimas da 

repressão durante a ditadura militar contribuíram mais ainda para que o medo fosse 
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gradativamente cedendo lugar, ampliando-se a possibilidade de conhecermos mais desse 

conflito pelo olhar daqueles que ali viveram. 

 
Contar a história da Guerrilha chega a ser, atualmente, um alívio para aqueles 
que viveram num fogo cruzado e sofreram consequências bárbaras, sobretudo 
pela atuação das forças repressoras. É, principalmente, pelas vozes doa 
camponeses que algum dia conseguiremos completar o registro para história 
da Guerrilha do Araguaia. (CAMPOS FILHO, 2012, p. 192) 
 

Depois que o meu trabalho foi publicado, em 1997, cheguei a conclusão de que 

havia ainda muito que ser dito pelos camponeses; já que pela primeira vez um trabalho 

acadêmico se originou de depoimentos dos moradores da região do conflito. Isso foi 

reconhecido por muitos dos que usaram o meu trabalho como referência e realizaram 

também importantes trabalhos publicados posteriormente. 

Nos anos seguintes, essas publicações também trataram do tema Guerrilha do 

Araguaia. Mas, quase todas se baseando em informações documentais. Algumas de 

caráter jornalístico, investigativo, e, dentre eles, os que não citam os nomes verdadeiros 

de suas fontes e praticam um relato em que mesclam histórias diferentes, fugindo do 

padrão que se exige para um trabalho de pesquisa. Embora eu não esteja questionando 

qualidade, mas o rigor científico.  

As fontes documentais de extrema relevância passam também elas, pela 

necessária comprovação. Torna-se imprescindível a confirmação de que tais 

documentos são, de fato, originais e que contenham informações corretas, ou seja, que 

não tenham sido manipulados, a fim de tornarem-se elementos de contrainformação. 

Como se tornou muito comum, em órgãos de inteligência ligados ao serviço de 

informação do regime militar, e mesmo de alguns governos civis que vieram depois. 

Contudo, apesar de muito se falar ultimamente sobre o conflito Guerrilha do 

Araguaia, amplificado na última década em razão de decisões judiciais, e, também 

como decorrência da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), pouco se estudou sobre as 

consequências que ele deixou por toda a região em que ele aconteceu. 

No projeto de pesquisa transformado em Dissertação de Mestrado tal fato foi 

identificado, não somente na análise das políticas implementadas pelos militares, mas 

pelo próprio trabalho a campo, na convivência com a realidade dos camponeses e 

moradores das pequenas localidades, em plena década de 1990, até o seu final.  
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Poucos foram os trabalhos que se debruçaram para compreender o 

aprisionamento de uma população que ficou refém nos espaços de convivências de suas 

vidas, roças e moradas, nas localidades que ficaram marcadas pela violência que a 

repressão ao Movimento Guerrilheiro criou.  

Acresce a esse fato, a obsessão que se criou, por parte dos órgãos de segurança, 

sobre a possibilidade de reorganização de novos núcleos guerrilheiros, ao transformar 

cada luta camponesa em suspeita de estar sendo organizada pelos comunistas. 

Emmanuel Wamberg, por muitos anos diretor da CPT, forneceu o seu 

testemunho confirmando essa obsessão. 

No dia 02 de fevereiro (de 1975) me prenderam como sendo um 
remanescente do povo da mata, como diziam os soldados. E me levaram pra 
PM, me levaram pro Comando Militar etc (...). Toda hora, fulano quer falar 
contigo, cicrano quer falar contigo, a sorte que eu tinha era ter a cobertura da 
Igreja, senão teria dado problema pra mim com certeza. (...) Em tudo isso eu 
fui chamado umas onze vezes, entre 75 e 83. Em umas, não tinha nada a ver 
com a Guerrilha, diretamente assim, perguntando sobre o assunto, porque 
também a partir de 81 eu fui também coordenador da CPT da região1 

 

Embora lembrada, por se constituir em palco de um dos mais violentos conflitos 

ocorridos em nosso País, a região que compreende o Sul do Pará e o Norte do Tocantins 

tem sido pouco analisada. Procurei estudá-la a partir de um viés que teve como objetivo 

identificar até que ponto aqueles que comandaram o cerco final à Guerrilha e a violência 

contra os moradores das pequenas cidades e localidades que a compunham, passaram a 

exercer influência, domínio e o controle do poder político, ao visar, principalmente, 

impedir que pudessem acontecer novos movimentos que viessem a se transformar em 

conflitos semelhantes. Todas as ações dos camponeses na região passaram a ser 

sistematicamente vigiadas. 

Procurei analisar o impacto que isso criou na maneira de viver dessas pessoas, a 

forma como suas lutas se desenvolveram e como suas formas de organização foram 

afetadas pela permanente presença de agentes do Estado militar e de bate-paus ligados 

ao Major “Curió”2. 

                                                 
1 Emmanuel Wamberg, missionário da ordem dos Oblatas, em depoimento concedido em 1994 ao autor. 
Conforme CAMPOS FILHO (2012, p. 205). 
2 Sebastião de Moura, o Curió, na época major do Exército, atuou sob diversos codinomes, dentre eles Dr. 
Lucchini. Com esse nome, ele comandou o grupo de espionagem do SNI E CIEx e a repressão mais 
violenta da Guerrilha na terceira campanha, fazendo-se passar por representante do INCRA. (CAMPOS 
FILHO, 2012, p.172). Atualmente é Tenente-Coronel do Exército Brasileiro. Contudo, será tratado nesse 
trabalho como Major Curió denominação pela qual ficou conhecido no período posterior à Guerrilha do 
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Investiguei esse poder paralelo que permaneceu por muito tempo, e ainda 

mantém alguns resquícios na área estudada. Tal fato foi confirmado por membros do 

Ministério Público, quando em 2001 estiveram na região para conhecer a realidade local 

e poder ouvir dos próprios camponeses as condições em que viviam, quase trinta anos 

depois do final da Guerrilha. 

 
O que surpreendeu os procuradores foi algo que já sabíamos desde quando 
estivemos na região para as primeiras pesquisas e que procuramos relatar ao 
longo deste livro. Até aquela data ainda era constante a presença de agentes 
ligados ao Centro de Informação do Exército. No contato com Veloso – um 
ex-guia que havia sido entrevistado por duas vezes em que estivemos ali, em 
1994 e 1996 – foram confirmadas por ele as “visitas” feitas por essas pessoas. 
Essa informação consta na Ação Civil Pública encaminhada ao juiz federal 
da Subseção Judiciária de Marabá (PA), em 8 de agosto de 2001. (CAMPOS 
FILHO, 2012, p.269) 

 

Esse território já havia sido ampliado um pouco mais, em direção à Serra Pelada, 

palco do maior garimpo a céu aberto do mundo3. Abrangendo, naturalmente, a cidade de 

Curionópolis, cujo nome se deve à influência política, bem ao estilo “coronelista” de 

seu mentor e ex-prefeito, que, também, foi interventor do sindicato dos garimpeiros, 

cumprindo mais uma tarefa do regime militar, para quem a aglutinação de dezenas de 

milhares de indivíduos poderia gerar revoltas e trazer de volta o fantasma da Guerrilha 

do Araguaia. 

Da mesma forma essa “vigilância” se abateu sobre o trabalho realizado em toda 

essa região por padres da Teologia da Libertação, e pela Comissão Pastoral da Terra 

(CPT)4, que foram duramente perseguidos acusados de cumplicidade com o Movimento 

Guerrilheiro. Também não escapou o movimento sindical camponês, cujas lideranças 

foram perseguidas e assinadas por um sistema de pistolagem; que serviu não somente 

                                                                                                                                               
Araguaia por toda a população da região. Já durante aquele conflito ele se identificou como Marco 
Antonio Lucchini (ou Luquini), e nessa condição como um agente do CIE se fez passar por “Assistente 
Técnico” do INCRA, ou “Economista A” da FUNAI. Até mesmo como repórter da Rede Globo e do 
programa Amaral Neto, o Repórter, condição pela qual ele entrou inicialmente em Serra Pelada, onde se 
tornou interventor sob indicação do Serviço Nacional de Informação (SNI). (NOSSA, 2012, pp128/259-
260).  
 
3 Atualmente desativado e em processo de introdução de lavra mecânica, com disputas judiciais e 
resistência dos antigos garimpeiros quanto à divisão do ouro a ser explorado pela empresa canadense 
Colossus.  

4 A Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi criada em junho de 1975, em Goiânia (GO), durante encontro 
da Pastoral da Amazônia, convocada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).  Os 
posseiros da Amazônia foram os primeiros a receber apoio da CPT. 
(http://www.cptnacional.org.br/index.php/quem-somos/-historico). Acesso em 03 de julho de 2013. 



17 
 

aos fazendeiros grileiros de terras, mas, também, a essa rede de espionagem montada 

pelo Major Curió, com a conivência e apoio dos sistemas de informação e repressão das 

forças armadas, principalmente do CIEx (Centro de Informação do Exército) e do 

extinto SNI (Serviço Nacional de Informação) e do Conselho de Segurança Nacional. 

Em meus estudos, procurei verificar as transformações socioeconômicas, que 

tipo de política foi adotada pelos sucessivos governos para uma região de nosso País 

duramente marcada por uma guerra interna e por outros conflitos armados que se 

intensificaram depois dela, na luta pela terra. 

Mas, procurei compreender como as políticas foram alteradas, ao modificarem 

substancialmente os objetivos propostos inicialmente pelo regime militar, quando criou 

naquela região uma frente de expansão (CAMPOS FILHO, 2012, p. 102), ao visar atrair 

nordestinos, principalmente Maranhenses e Piauienses, na busca em reduzir o 

deslocamento dessas populações em direção ao sudeste e, ao mesmo tempo, na tentativa 

em consolidar uma política de ocupação de uma área de enorme vazio demográfico.5 

Vários programas foram criados com esse objetivo. O Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) I e II, Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA), Plano 

de Integração Nacional (PIN), dentre outros. Analisamos alguns deles, para termos a 

compreensão do que os governos militares procuraram fazer para ocupar a região 

amazônica a partir do Estado do Pará. Seriam projetos para deslocar “homens sem terras 

para uma terra sem homens”, no dizer do presidente Emílio Médici, quando decidiu 

construir a rodovia Transamazônica. 

Começou bem antes, ainda na era Vargas, com a criação da Superintendência do 

Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), durante o regime militar 

substituída pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), no 

começo da década de 1970.  

Logo em seguida, a criação do Banco da Amazônia (BASA), também tinha o 

intuito de fortalecer os investimentos em uma região de difícil ocupação. O PND I e II, 

e o PDA tinham como objetivo integrar toda a região amazônica, mas sem, contudo, 

descentralizar essas políticas. (PETIT, 2003, p. 86)  

                                                 
5 Para essa caracterização nos apoiamos no trabalho, Frente de Expansão e Estrutura Agrária, (VELHO, 
1972).  
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Todos esses órgãos se mantiveram sob o controle do poder central, e por muito 

tempo, foram dirigidos por militares, dando o claro entendimento de que o controle sob 

a fronteira amazônica atendia a interesses estratégicos, e situavam-se no âmbito da 

ideologia da Segurança Nacional, com uma clara preocupação geopolítica. O que reflete 

toda a concepção que a criou, a partir das elaborações de Golbery do Couto e Silva, um 

dos principais idealizadores da “Revolução de 1964”.6  

Esses programas não solucionaram os problemas como pretendiam. A começar 

pela tentativa de criar uma rodovia que cortasse parte da Amazônia, que ligasse o País 

de leste a oeste ao se estender de Lábrea, no Amazonas, até Cabedelo, na Paraíba, ao 

atravessar sete estados brasileiros. Pelo menos essa era a intenção, quando foi criada em 

agosto de 1972.  (VELHO, 198, p.145). 

Essa intenção de corte no País de leste a oeste já havia sido preconizada ainda no 

século XVIII, por meio de entendimentos da Coroa Portuguesa, ao mandar o cartógrafo 

Tosi Colombinae traçar uma estrada que cortasse a então colônia nesse sentido; o que 

foi malogrado pelas dificuldades e distâncias. 

Mas, hoje, quarenta anos depois, somente alguns trechos dessa estrada 

preconizada em 1972, recebeu pavimentação asfáltica e boa parte dela permanece 

praticamente intransitável, principalmente em período chuvoso. Um dos trechos 

asfaltados corresponde a uma parte dos limites de atuação da Guerrilha, entre Marabá, 

no Pará e Araguatins, no Tocantins, e só atingiu essa condição no século XXI, no 

governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva.  

Nesse tempo, também, uma das antigas “Operacionais” (OP-2), construídas para 

combater a Guerrilha tornou-se uma pequena extensão da BR-153, (Ver mapa, Figura 6) 

ligando a Transamazônica a São Geraldo, e dali, atravessando o rio Araguaia, ainda por 

barca, em direção à Araguaína, já no Tocantins. Na outra margem do rio está Xambioá, 

um dos palcos da Guerrilha do Araguaia, cenário do romance de Carmo Bernardes7. 

Nesse período de tempo, contudo, foram poucos os avanços conseguidos por 

essa região, e o seu crescimento deveu-se muito mais a atividades desenvolvidas por 

                                                 
6 Golbery do Couto e Silva, um dos mais importantes estrategistas militar brasileiro, terá suas obras 
analisadas no Capítulo 2. 

7 BERNARDES, Carmo. Xambioá, paz e guerra. Goiânia (GO): AGEPEL, Agência Goiana de Cultura, 
2005. 
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quem se aventurava em busca de oportunidades. Para ela afluíam diversas pessoas na 

busca de oportunidades e melhorias da situação de exclusão e miséria que então se 

verificava naqueles duros tempos. 

E elas apareciam pelo fato de essa ser uma região rica em minérios e, também, 

propícia para a criação de gado, seguindo-se ao desmatamento. Outra atividade, ilegal, 

que movimentou economicamente a região. Mas, a presença do Estado era praticamente 

nula, o que resultou em cidades com crescimentos desordenados, aleatórios, sem 

infraestruturas essenciais, principalmente saneamento básico, água tratada e rede de 

esgoto.  

Embora essa condição também precise ser bem estudada, para se compreender 

as consequências dessas políticas, não me aprofundei na abordagem sobre o 

desenvolvimento desses núcleos urbanos. Esses são aspectos e análises que estão 

inseridos no Capítulo II. 

Mas, era meu objetivo analisar todo esse processo, no período posterior ao 

Movimento Guerrilheiro. Contudo, foi possível perceber, no decorrer da pesquisa, que a 

dimensão desse estudo seria de um esforço enorme, que demandaria um tempo maior do 

que me permitia o prazo que eu tinha para a conclusão do trabalho. 

Principalmente porque passei a ter acesso a um enorme número de documentos 

sigilosos, dos órgãos de segurança e informação (SNI, CIE, CISA), que haviam sido 

encaminhados ao Arquivo Nacional e foi perceptível a relevância neste momento, para 

dar substância ao que levantei como hipóteses a serem comprovadas, a análise rigorosa 

de todos eles.  

Tive, em minhas mãos, informações até então inéditas, com as quais nenhum 

pesquisador havia ainda trabalhado. Boa parte desses documentos ainda não tinha sido 

analisada e somente por meio de meu pedido, enquanto pesquisador, é que foram 

escaneados e me enviados. Mecanismo de pesquisa naquele órgão possível de ser feito 

por qualquer pessoa. 

Por esse motivo, fui me deparando com fontes imprescindíveis para confirmar o 

que levantei em meus objetivos. Estava diante de dezenas de relatórios de agentes da 

comunidade de informação, em cujo conteúdo reforçou minha compreensão de que por 

trás de todas as ações do Estado para aquela região estava a doutrina da Segurança 
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Nacional.  Foi possível me debruçar sobre esses documentos e suas análises estão 

contidas no capítulo III deste trabalho.  

 

1.2 – MARCAS DA VIOLÊNCIA 

 

Apesar de muitas pesquisas investigarem a região, poucas o fizeram tendo como 

foco a relação entre esse conflito e o ambiente que se criou no período posterior ao seu 

final. Muito embora, durante o combate aos guerrilheiros, o regime militar tenha 

realizado atividades voltadas ao atendimento da população, com a chamada Operação 

ACISO (CAMPOS FILHO, 2012, p. 253), ao final das campanhas militares; o que 

restou foi tão somente uma preocupação, quase uma neurose, com a possibilidade de 

haver novas revoltas, ou outras guerras.  

Por meio desses fatos, muito mais do que investimentos que pudessem 

solucionar o atraso econômico e as péssimas condições de vida daquelas pessoas, o que 

se viu foi a manutenção de uma rede de vigilância, comandada pelo então Major 

Sebastião de Moura, o Curió.  

Era para essa rede, que envolvia desde antigos “bate-paus”, ex-guias dos 

militares no combate aos guerrilheiros, pistoleiros e agentes dos órgãos de repressão 

(SNI e CIEx), que as atenções eram voltadas, com o abastecimento por meio de cestas 

básicas e armamentos.  

Por toda a região manteve-se o atraso econômico e a conivência com atos 

ilegais, seja grilagem8 de terras, desmatamentos irregulares e pistolagem. Condições 

que, em certa medida, permanecem até os dias de hoje e se estendeu, portanto, pelo 

tempo dos governos civis, que assumiram após o fim do regime militar em 1984.  

                                                 
8 Divulga-se que o termo grilo ou grilagem tem sua origem na tentativa de transformar títulos falsificados, 
dando-lhes aparência de legais, com o emprego do inseto ortóptero – o grilo, tanto que o Dicionário 
Aurélio define grileiro como sendo “Indivíduo que procura apossar-se de terras alheias mediante falsas 
escrituras de propriedade”. Logo, a terra grilada é aquela em que o título de propriedade é falso. O 
mecanismo utilizado, e que acabou denominando o processo de apropriação ilegal de terras públicas, era 
o de “comprar” dos cartórios ou de terceiro um falso título da terra e, para lhe dar uma certa aparência de 
autenticidade, o documento era colocado em uma gaveta com alguns grilos. Passado algum tempo, os 
grilos iriam alimentar-se das bordas da escritura, expelir excrementos no documento e auxiliar na 
transformação do papel de cor branca para uma cor amarelada, ficando com um aspecto envelhecido. 
Assim, o título de propriedade da terra com esse novo visual daria maior credibilidade ao seu possuidor, 
que alegaria já ser proprietário daquela gleba de terra há algum tempo. Atualmente, empregam-se outras 
tecnologias mais eficazes para conseguir o mesmo objetivo, ou seja, a falsificação de documentos. 
(IPAM, 2006, p.11) 
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Inclusive permaneceu após a abertura democrática, a atuação ilegal de agentes 

infiltrados na região e a conivência, ou garantia de impunidade, com os crimes de 

pistoleiros que assassinaram dezenas de lideranças sindicais camponesas e padres que 

defendiam o direito pela terra e a reforma agrária, em ações comandadas por grandes 

fazendeiros grileiros, ou por “testas-de-ferro” de grandes empresas, bancos e 

multinacionais.9  

A política de adotar medidas que tivessem como preocupação geopolítica a 

“defesa da Segurança Nacional” respaldava-se, na verdade, no grande medo da 

ideologização de todos os conflitos. Consolidando, de forma recorrente, o combate aos 

movimentos sociais e criando uma cultura política que inseriu nos juízos de valores das 

decisões judiciais a visão implantada na repressão ao Movimento Guerrilheiro, que 

identificavam nesses movimentos ações de subversivos e terroristas.  

Por essa razão, os crimes de pistolagens, comuns até hoje na região, sempre 

passaram incólumes pelo poder judiciário, a ponto de serem pouquíssimos aqueles que 

foram condenados. 

Procurei investigar, em toda a profundidade, os mecanismos geradores dessa 

realidade perversa, em uma das regiões mais pobres do país, para comprovar como se 

inverteram os investimentos, beneficiando-se grandes proprietários e empresas, em 

detrimento de uma população pobre, atraída falsamente para um paraíso que não existia. 

 Na realidade, o que encontravam era um “inferno verde”, a repressão policial e 

as balas dos pistoleiros que sempre agiram impunemente. Como sobreviveram a essa 

realidade? Quais as condições em vivem depois de 40 anos de tormenta? Como é 

possível descrever a região nos dias de hoje e compará-la com os anos iniciais da 

década de 1970? O que avançou economicamente, até que ponto a cidadania atingiu a 

população daquelas cidades que estão nos limites territoriais do controle do poder do 

“Coronel Curió”? E como efetivamente esse poder funcionou e funciona nos dias de 

hoje?  

Foram estas perguntas que guiaram os meus estudos em busca de algumas 

respostas. Certamente, será necessário o prosseguimento na pesquisa da região para 

completarmos o nosso conhecimento sobre algumas delas, principalmente pelo avançar 

                                                 
9 PINTO, Lúcio Flávio. Jornal O Pessoal, Pará, setembro de 1987. 
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nas análises sobre as transformações que ocorreram com a chegada do século XXI e a 

ascensão de governos de perfis populares. 

 

1.3 – UMA OUTRA GUERRA 

 

Os estudos que realizei nessa pesquisa procuraram indicar como hipóteses e 

questionamentos, a permanente condição de monitoramente, pressão e repressão a que 

foram submetidos os moradores da região do Araguaia, delimitado pelo espaço 

territorializado como decorrência do poder do então Major Curió. 

O receio de que um novo conflito pudesse envolver camponeses e moradores 

dos municípios situados nesses limites, levou os órgãos de segurança a monitorar, com 

frequência regular, todos os movimentos considerados suspeitos; principalmente as 

ações das lideranças camponesas envolvidas na luta pela posse da terra, bem como 

religiosos, em sua maioria vinculados à Comissão Pastoral da Terra, que davam apoio a 

essas lutas. 

Comprovei tal fato a partir da identificação de alguns conflitos que levaram a 

intervenção de forças militares do exército, como a chamada “Guerra dos Perdidos”, 

que envolveu camponeses e funcionários do INCRA e que resultou na criação do 

GETAT (Grupo Executivo de Terras Araguaia-Tocantins)10.  

A atividade dessa nova estrutura do Estado brasileiro passou a ser criticada e 

combatida, e vista como sendo complacente com a grilagem de terras e suas funções 

vinculadas a interesses dos grileiros que atuavam impunemente na região. 

Foi possível também concluir que a repressão que se abateu contra a Guerrilha 

prosseguiu por mais de uma década, ao ampliar o número dos camponeses que foram 

mortos e espancados por suspeitas de antigas relações com os guerrilheiros, ou com o 

partido que comandara o movimento.  

Praticamente em todas as cidades permaneceram atuando como informantes dos 

órgãos de segurança, e, principalmente, com o Major Curió, um número impreciso de 

antigos “bate-paus”, guias do exército na caçada aos guerrilheiros. O poder que lhes 

                                                 
10 Esse conflito ocorreu em 1976, numa região de posseiros denominada de Piçarra. Nessa área se 
concentraram as atividades do Destacamento C, da Guerrilha do Araguaia. Ele será abordado na Parte III. 
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fora concedido os transformava em elementos que intimidavam pela força que estes 

possuíam; segundo alguns, superior ao mando dos próprios delegados locais. 

Mas, os temores gerados pela Guerrilha não se limitaram ao monitoramento e 

repressão. Eles foram determinantes para definir uma linha de atuação dos governos 

para toda a região. Assim, privilegiaram-se as medidas adotadas no sentido de diminuir 

o crescimento do número de posseiros, investindo-se mais em programas que 

fortaleceram grandes projetos e beneficiaram os grandes proprietários, em benefício de 

uma massa camponesa deslocada para a região como consequência dos atrativos 

oferecidos pelo regime militar, interessado em conter o grande fluxo migratório em 

direção ao sudeste brasileiro e sanar problemas sociais crônicos existentes no Nordeste, 

causados pela seca e pelas lutas camponesas. 

Procurei demonstrar que essas políticas foram responsáveis por uma 

intensificação nos desmatamentos, feitos para beneficiar grandes proprietários e à 

revelia de qualquer fiscalização. Assim como funcionaram como uma espécie de salvo-

condutos para a pistolagem, gerando um efeito perverso a serviço dos interesses dos 

grileiros.  

Parlamentares, padres, missionários e lideranças sindicais foram perseguidas, 

ameaçadas e assassinadas com frequência, o que fez dessa região uma espécie de terra-

sem-lei, com esses crimes que permaneceram impunes, a não ser os que tinham 

repercussões políticas internacionais. 

 

1. 4 – O MÉTODO E AS CATEGORIAS GEOGRÁFICAS 

 

Na metodologia aplicada, procurei estabelecer uma relação, a meu ver 

inquebrantável, entre tempo e espaço. O suporte para o olhar criterioso e os parâmetros 

que foram trabalhados teve no método dialético o elemento principal a me propiciar 

indicações das contradições que cercam uma região marcada historicamente por 

enormes conflitos. 

O objetivo era consolidar uma análise que tivesse nas categorias geográficas os 

elementos basilares que nos fornecem a indicação das mudanças que se realizam no 

espaço, seguindo-se escalas diferentes, do lugar, ao território, e à região. E, na junção 

desses aspectos com o tempo histórico, busquei o entendimento sobre como as ações 
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modificaram o espaço, afetaram profundamente uma população sofrida, ao considerar o 

tempo de quatro décadas, passadas desde o final da Guerrilha do Araguaia em 1975, até 

o ano de 2012.  

Um trabalho essencial para que o objetivo fosse alcançado, foi o estudo do 

ambiente por meio da cartografia. Delimitamos uma região que margeia o rio Araguaia 

por mais de cem quilômetros e se dirige em direção à Marabá (PA) e Curionópolis 

(PA).  

Foi importante a identificação de pontos cruciais para reforçar nossos estudos, 

como a Serra das Andorinhas, a rodovia Transamazônica e o trecho da BR-153, que 

corta o que, antes, era mata na direção entre Marabá e São Geraldo do Araguaia, e, 

naturalmente, a extensão do rio Araguaia desde Conceição do Araguaia a Araguatins e, 

de lá, até a junção com o rio Tocantins em São João do Araguaia, prosseguindo daí até 

receber as águas do rio Itacaiúnas, na cidade de Marabá. (Ver Figura 6). Consegui 

percorrer cerca de 70% dessa área. 

Há uma relativa dificuldade na compreensão e no entendimento das categorias 

geográficas. Região, lugar, território, espaço, espacialidade, territorialidade – foi 

possível encontrar explicações compreensíveis que ajudaram nessa tarefa em vários 

autores que trabalham com visões diferentes; muito embora não destoem do 

fundamental naquilo que cada categoria enseja.  

Contudo, muda-se a compreensão na medida em que o enfoque tenha relação 

com a metodologia adotada e a linha de pesquisa que se queira seguir. Mas, não 

somente essas categorias, outras apareceram no intuito de explicar como ocorre todo o 

processo de localização e de deslocamento, entre pessoas e objetos, no espaço 

geográfico.  

Não me limitei à utilização de uma única categoria. Entendo que tanto o objeto 

de estudo, quando a realidade que pesquisamos, comporta a necessária utilização de 

várias delas. Mas, dialeticamente, parti da noção de totalidade e por meio de cada uma 

delas, fui costurando as análises que me possibilitaram ter o entendimento concreto de 

uma realidade complexa. 

A totalidade como latência é dada pelas suas possibilidades reais mas 
histórica e geograficamente irrealizadas. Disponíveis até então, elas se 
tornam realizadas (historicizadas, geografizadas) através da ação. É a ação 
que une o Universal ao Particular. Levando o universal ao Lugar, cria uma 
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particularidade. E esta sobrevive, como Particular, ao movimento do Todo, 
para ser ultrapassada pelos novos movimentos. (SANTOS, 1996, p. 99) 
 

Também, trabalhei com a categoria região, e, nela, identifiquei o objeto principal 

de estudo. Tem sido muitas as reflexões sobre a necessidade de flexibilizar o significado 

de região, numa tentativa interessante de ressignificá-la, visando uma melhor 

aproximação com as mudanças que a globalização acelerou.  

Segundo Haesbaert: 

O que nos sugere a diversidade de situações e de propostas conceituais de 
região, especialmente nas últimas décadas, é que não podemos mais ter a 
pretensão de resolver o dilema da regionalização de uma maneira unitária e 
universalmente generalizável, como pretendíamos fazer muitas vezes no 
passado. Ao enfatizar o “contextual”, como lembra Thrift, retomando, de 
alguma forma, a Vidal de La Blache, o regional se impõe por sua 
multiplicidade, ou, se preferirmos, por sua complexidade. (HAESBAERT, 
2002, p.184-185)  
 

Assim, com a caracterização que abrange a totalidade daquilo que queremos 

estudar, gradativamente me servi das demais categorias da geografia. Naveguei desde a 

totalidade daquilo que desejava pesquisar, passando pelas especificidades que compõem 

o espaço, as descrições naturais que me davam a indicação precisa de seus limites por 

onde entendia caracterizar uma região, e segui adiante delimitando áreas de controle e 

de domínio no que pude definir como um território e todo o movimento que o coloca 

sob um determinado comando. No caso específico, o domínio exercido pelo então 

Major Curió. 

Prescrevendo mais detalhadamente toda a vida ali descrita, cheguei ao lugar, e às 

relações bem particulares, de afeto e pertencimento, de apego e de identidade. Dessa 

maneira, após ter entrado em toda a profundidade das formas que cercam e integram 

essa região, e utilizar de todas essas categorias para a minha compreensão do objeto 

estudado, pude voltar à totalidade, e aí sim, de forma concreta, tive a definição do que 

queria. 

Com esse entendimento, foi possível chegar-se à compreensão de que não há 

uma categoria geográfica em grau de exclusividade que nos explique as relações 

humanas no espaço. Para compreendermos todas as transformações espaciais 

necessitamos saber utilizar essas categorias, cada uma em particular, de acordo com o 

enfoque que se queira dar e de conformidade com a linha de pesquisa que se esteja 

trabalhando.  
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Mas é praticamente impossível que apenas uma seja suficiente para atender ao 

objetivo do pesquisador, de forma a garantir a abrangência do estudo, naquilo em que 

compreendemos, seguindo Marx, como totalidade. Tal fato porque, mesmo que façamos 

um estudo de caso, jamais podemos deixar de compreendê-lo em toda sua dimensão, em 

sua origem e inserção num determinado contexto. Sem fazer tal abordagem, será 

impossível termos uma análise concreta do real que estamos estudando. No capítulo I 

apresentei essa abordagem metodológica e as análises conceituais dessas categorias. 

Neste estudo, Região, Lugar e Território, adquiriram cada uma delas a 

importância no contexto da pesquisa, no momento em que julgei necessário aplicá-la ao 

entendimento do que estava sendo realizado. Pela abrangência da área num espaço de 

características assemelhadas, a região consegue nos situar no ambiente que desejamos 

circunscrever, tanto pelo aspecto da natureza, quanto pelas características 

socioeconômicas.  

Ao lugar, me remeti na abordagem da especificidade do cotidiano dos 

moradores, citadinos e camponeses, e ao apego na defesa de seu pequeno roçado ou de 

sua casa, por mais humilde que seja, pois ali se conta suas histórias. E o território na 

possibilidade de compreender as dimensões do poder exercido pelo aparato repressivo 

comandado pelo “major” Curió e uma rede de espionagem, somando-se agentes, 

pistoleiros e antigos guias do tempo da Guerrilha, sua extensão, a dimensão política e a 

violência que submeteu toda uma população. 

No âmbito das pesquisas de caráter histórico, ou geo-histórico, como neste caso, 

em que temos como um dos elementos a ser investigado um conflito guerrilheiro com 

enorme impacto nas transformações na região objeto de estudo, era preciso também 

utilizar como metodologia a história oral.  

As entrevistas com moradores da região foram importantes e complementares, 

para comprovação das hipóteses trabalhadas, principalmente por se tratarem, em sua 

maioria, de depoimentos de personagens que são, além de testemunhas, participantes 

efetivos em todas as circunstâncias geradoras das mudanças que pesquisamos. 

Acreditei, assim, poder atingir os objetivos, mas com a plena consciência de que 

existia muito para ser estudado, e se ter uma compreensão mais exata dos prejuízos 

causados à essa região pelas políticas maniqueístas adotadas pelo regime militar 

brasileiro. Foi possível entender em toda a profundidade as marcas que elas deixaram, 



27 
 

com os rastros de violência e de uma cultura que impôs sempre sobre o mais fraco o 

poder, os gestos e os desejos das oligarquias rurais e das grandes empresas que ali se 

instalaram. Permanentemente acobertados por instituições do Estado brasileiro, fosse 

civis ou militares, gerando uma desigualdade social que até hoje persiste e constitui-se 

em enorme desafio para os gestores públicos atuais. (FIGURA 1) 

Mas para isso será preciso que as políticas que vierem a ser adotadas façam um 

acerto de contas com o passado e possibilite o resgate da dignidade e da cidadania dos 

povos que ali vivem. Reforma agrária e justiça social precisam conduzir as ações 

políticas que possam levar “segurança e desenvolvimento”, longe da obsessão que 

guiou os militares por mais de três décadas de ocupação da Amazônia Oriental, o Sul 

paraense. 

Figura 1 
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CAPÍTULO 1 

DA REGIÃO AO LUGAR. AS CATEGORIAS DA GEOGRAFIA. 

A TOTALIDADE E AS RELAÇÕES ESPAÇO-TEMPO. 

O lugar é segurança e o espaço é 
liberdade: estamos ligados  ao primeiro  
e  desejamos  o  outro. (Yi  Fu Tuan) 

 

1.1 – AS PALAVRAS E OS CONCEITOS. 

 

Há certa (e até compreensível) confusão no entendimento das categorias 

geográficas. Região, lugar, território, espaço, espacialidade, territorialidade... É possível 

encontrar reforços que ajudem nessa tarefa em vários autores que discutem com visões 

diferentes; muito embora não destoem do fundamental naquilo que cada categoria 

enseja. Contudo, muda-se a compreensão na medida em que o enfoque tenha relação 

com a metodologia adotada e a linha de pesquisa que se queira seguir. 

Mas não somente essas categorias, outras como nodosidade, fluidez, 

horizontalidades, verticalidades, rugosidades, psicoesfera, tecnoesfera, redes, 

espacialização, territorialização, des-territorialização, re-territorialização, aparecem no 

intuito de explicar como ocorre todo o processo de localização e de deslocamento, entre 

pessoas e objetos, no espaço geográfico. 

Mas, se queremos identificar o desenvolvimento de áreas que atendam aos 

interesses econômicos globais podemos acompanhar Milton Santos, e considerarmos 

que as “regiões se tornaram lugares funcionais do Todo, espaços de conveniência”. 

Diferente, diz ele, quando “no passado distante, a região fora um sinônimo de 

territorialidade (grifo meu) absoluta de um grupo, com suas características de 

identidade, exclusividade e limites, devidas à presença única desse grupo, sem outra 

mediação”. (SANTOS, 2005, p.156) 

Poderíamos, também, utilizar redes e lugar, para compreendermos como vários 

pontos se ligam no âmbito de um processo de integração, que é mundial. Do local ao 

global, e vice-versa. 

Mas, se o intuito for identificar uma área que abranja o nosso objeto de estudo, 

não necessariamente somente para compreendermos as dinâmicas dos lugares com a 
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intenção de buscar um entendimento econômico, poderemos, sim, utilizar a categoria 

região, e assim o faremos. Tendo a compreensão, que tal fato passa  

 
(...) pelo entendimento do funcionamento da economia ao nível mundial e seu 
rebatimento o território de um país, com a intermediação do Estado, das 
demais instituições e do conjunto de agentes da economia, a começar pelos 
seus atores hegemônicos. 
Estudar uma região significa penetrar num mar de relações, formas, funções, 
organizações, estruturas etc., com seus mais distintos níveis de interação e 
contradição. 
(...)  temos que ter nossa atenção voltada para as diferentes geografizações 
das variáveis inerentes à nova maneira de produzir. Não podemos desprezar 
esta importante via de compreensão da realidade. Hoje, a região, o regional, a 
regionalização têm de ser assim entendidos. (SANTOS, 1994, p. 46) 

 

No âmbito do projeto no qual estamos envolvidos, é possível destacar, além da 

região, pelo menos duas outras categorias principais na abordagem e na identificação de 

premissas que possam comprovar as hipóteses levantadas: Território e Lugar. Mas, não 

podemos desconsiderar as demais que se originam, ou dependem delas, pela própria 

concepção dialética que nos move na aplicação metodológica do nosso trabalho, e pelo 

próprio sentido que elas possuem para a Geografia. 

 

1.2 - A REGIÃO 

 

Nas primeiras vezes que estive no sul do Pará e norte do Tocantins fiquei 

profundamente deslumbrado. Uso esse termo para definir um comportamento que 

sentimos ao ver algo que estamos procurando, mas que nos surpreendemos quando o 

vemos. 

Esses deslocamentos que fiz para a região se deram entre os anos de 1992 e 1996 

(voltei por diversas outras vezes a partir do início dos anos 2000), quando por ali estive 

por três vezes, e percorri um longo trecho entre as cidades de Araguaína e Xambioá 

(1992). Depois de Araguaína até Imperatriz (MA) e dessa cidade até Araguatins (esse 

sendo o trecho mais longo para atingir Araguatins, mas as condições da via eram 

melhores); atravessamos o Rio Araguaia e seguimos pela Transamazônica até Marabá 

(1994) e depois nos deslocamos para as localidades situadas na área onde ocorreu a 

Guerrilha do Araguaia. Em 1996, fui de avião até Marabá e, depois, segui o mesmo 

percurso de antes e me desloquei até Xambioá, passando por São Geraldo do Araguaia, 

no Pará. 
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Foram situações diferentes. Da primeira vez, cheguei até Xambioá (1992) na 

carroceria de um caminhão, de carona com a família de um amigo, que iria me ajudar 

nos contatos com moradores daquela cidade, que tinham informações sobre os 

acontecimentos da época da Guerrilha.  

Dividíamos a carroceria com um barco, sempre muito utilizado por aqueles 

lados, principalmente na época em que escolhemos para esses contatos, no mês de 

julho, quando as águas do rio abaixam e as praias do Araguaia são bastante disputadas, 

tornando-se uma atração que aglutina não somente antigos moradores que vivem em 

outras cidades, como também muitos turistas. 

Depois, em 1994, cruzamos a Transamazônica num verdadeiro Rally,  só que 

concorríamos com a própria estrada, que permanentemente nos desafiava a sobrepô-la. 

Viajávamos em um veículo pequeno, um Chevette, que por característica tinha uma 

suspensão muito baixa.  

Isso nos levou a situações complicadas, em função de estarmos percorrendo uma 

estrada com condições precárias em um período de chuvas. Era o mês de janeiro e a 

lama tomava conta de boa parte do percurso. Por esse motivo, por três vezes ficamos 

parados em decorrência de atoleiros. Se atualmente cruzar a Transamazônica ainda é um 

grande desafio, há quase vinte anos era muito pior. Nos dias de hoje, o trecho que 

percorremos já está asfaltado, ligando Araguatins até Marabá. 

Assim como também na BR-153, um desvio da extensa Belém-Brasília, que liga 

Araguaína a Xambioá, dali via barcas até São Geraldo, onde atualmente o asfalto já 

configura um ar de modernidade em direção até a Transamazônica, e, 40 quilômetros 

depois até atingir Marabá. 

Por todo esse percurso, nesse tempo, ainda era possível nos depararmos com as 

características naturais da fauna, e com os aspectos geomorfológicos pouco visíveis, 

principalmente para leigos nesses estudos, mas cuja dificuldade ocorria, também, por 

outras razões.  

A densidade da mata escondia, para um visitante preocupado em identificar 

outros elementos, quaisquer outras características que não o imenso verde, com uma 

vegetação já sinalizando que saíamos do Cerrado e entrávamos em outro bioma.  

A Floresta Amazônica começava a descortinar-se à nossa frente; muito embora 

se misturando a uma vegetação remanescente do Cerrado, principalmente na Serra das 

Andorinhas (FIGURA 2), que se estende desde o município de São Geraldo do 
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Araguaia, margeando o rio até o povoado de Santa Izabel e nas proximidades de 

Palestina, cerca de 120 quilômetros pelo lado do Pará.  

 
O Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (Parque Martírios-
Andorinhas) e a Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia) 
estão localizados na Mesorregião Sudeste Paraense, Microrregião Redenção, 
Regional Marabá, município de São Geraldo do Araguaia, cuja área territorial 
é de 3.269 km², entre o rio Araguaia e a BR 153 (antiga OP-2), construída em 
1972 pelo Exército Brasileiro. A sede municipal é a cidade de São Geraldo 
do Araguaia, localizada na margem esquerda do rio Araguaia, distante 
aproximadamente 760 km da cidade de Belém. (GORAYEB, 2008, p. 22) 
 

Da BR-153, no trecho entre São Geraldo e Marabá, é possível vê-la bem 

próxima, já nos dias de hoje, com algumas fazendas de criação de gado em seu sopé. 

São 60 mil hectares que misturam diversos ecossistemas, desde cerrado, cerradão, 

floresta mista, floresta de galeria, floresta de várzea e água, muita água.  

Figura 2 – Serra das Andorinhas/Martírio 

Foto: Tereza Sobreira (2009). Ministério da Defesa 
Vista aérea da Serra das Andorinhas/Martírios. Detalhes de vegetação típica do cerrado. Em destaque os Ipês. 

 
 

São mais de 40 cachoeiras, algumas com até 70 metros de queda livre. Desde 

1989, a serra das Andorinhas, também chamada de Martírios, foi tombada como 
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patrimônio natural, e em 1996 transformada em Área de Proteção Ambiental, com a 

criação do Parque Estadual Serra das Andorinhas/Martírio. (FIGURA 3) 

 

Figura 3 – Serra das Andorinhas/Martírio 

 
Foto: Tereza Sobreira (2009). Ministério da Defesa 

Vista aérea da Serra das Andorinhas/Martírios. Ao fundo o rio Araguaia 

 

Seguindo a Transamazônica rumo à divisa com o Tocantins, e dali descendo em 

direção ao Maranhão, adentrando o Nordeste brasileiro, a zona de transição difere da até 

aqui analisada. Mas não tanto. Se junta elementos da Floresta Amazônica, com 

remanescentes do Cerrado e já o começo das características da vegetação do sertão 

nordestino, mas como uma sub-região denominada de Meio-Norte, por ser mais 

propensa a chuvas e por essa própria condição de somar traços desses três biomas.  

As palmeiras, em grande quantidade, principalmente babaçu e carnaúba, dão um 

traço bem peculiar, causando certo estranhamento por situar-se numa área definida a 

partir de suas características geográficas como Nordeste. 

Para o lado oposto, em direção ao Oeste, adentra-se cada vez mais na “hileia”11 

brasileira, denominação dada a Amazônia pelo geógrafo Alexander von Huboldt (1769-

                                                 
11 O termo advém do grego hilaea, que significa “mata virgem, inexplorada”. 
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1859) e pelo botânico Aimé Bonpland (1773-1858). Os dois percorreram cerca de 

65.000 quilômetros, e estiveram na Venezuela e no Brasil entre junho de 1799 a 

dezembro de 1800, sendo responsáveis por importantes estudos fitogeográficos, 

zoológicos e etnográficos, expostos em trinta volumes de uma colossal obra que reúne 

todas as investigações sobre a diversidade que descobriram na imensidão amazônica, 

incluindo também as costas do Pacífico.  

Podemos, pelo que Humboldt propunha, a partir da tese do “empirismo 

raciocinado”, nos servir dessa observação causada pela presença em busca de 

informações que nos contemplasse, no âmbito da história oral, e identificar o sentido de 

região que pretendemos utilizar para caracterizar nosso objeto de estudo. 

Segundo Moraes (1994, p.16), 

Em termos de método, Humboldt propõe o “empirismo raciocinado”, isto é, 
a intuição a partir da observação. O geógrafo deveria contemplar a paisagem 
de uma forma quase estética (daí o título do primeiro capítulo do Cosmos: 
“Dos graus de prazer que a contemplação da natureza pode oferecer”). A 
paisagem causaria no observador uma “impressão”, a qual, combinada com a 
observação sistemática dos seus elementos componentes, e filtrada pelo 
raciocínio lógico, levaria à explicação: à causalidade das conexões contidas 
na paisagem observada. Daí a afirmação de Humboldt: “a causalidade 
introduz a unidade entre o mundo sensível e o mundo do intelecto”. Pois é, 
ao mesmo tempo, algo existente de fato na natureza, porém só apreensível 
pela razão, assim, uma inerência do objeto e uma construção do sujeito. 
 
 

Percorríamos a região – nesse âmbito, já a adoção de uma categoria com a qual 

pretendo identificar a área circunscrita à análise e a abordagem das hipóteses levantadas 

na pesquisa em curso – com o intuito de não somente conhecer in loco o ambiente onde 

se desenvolveu um importante conflito armado, mas a fim de encontrar camponeses que 

viveram intensamente os anos de uma guerra que lhes afetou profundamente, para 

recolhermos seus depoimentos como testemunhas, e algumas vezes, como protagonistas 

daquele acontecimento. 

Mas era visível que algumas mudanças já aconteciam, em substituição aquilo 

que era, conforme no dizer de La Blache, algo já dado, anterior à ação humana, cuja 

presença torna-se determinante nas mudanças: “O homem entra no jogo da natureza”. 

(LA BLACHE, 1921, p.42). 

 Deparávamo-nos naquele momento, já com a possibilidade de a região sofrer 

profundas transformações a partir do processo de ocupação que vai se intensificar nas 
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duas décadas seguintes. (FIGURA 4)12 Um forte desmatamento, constantes queimadas 

afetando a mata então virgem e a substituição de pequenas roças por fazendas de criação 

de gado, principal investimento feito por ali nos últimos tempos.  

Naturalmente, além das áreas destinadas a garimpos, passadas, depois da febre 

de serra pelada, para a exploração mecanizada sob controle de grandes empresas 

mineradoras, nacionais e estrangeiras. 

 
Quando percorremos a região foi possível perceber claramente os “avanços 
da civilização”, caracterizados pelos desmatamentos descontrolados para 
exploração de madeira, principalmente à beira das estradas onde alcançam até 
mais de um quilômetro de distancia em direção à mata, em determinados 
pontos. Enormes troncos de castanheira queimados devido a pratica secular 
de preparar o solo, a coivara, dão à região um ar de devastação. Outra causa 
de desmatamento descontrolado – já citado anteriormente – foram os grandes 
projetos industriais e agropecuários, atraídos pela isenção de impostos, pela 
facilidade de grilagem de terras e pela fabulosa riqueza que aquela enorme 
imensidão verde escondia. (CAMPOS FILHO, 2002, p.105) 
 
 

Apesar do aumento das intervenções humanas, a alterar substancialmente a 

paisagem, a dimensão, ou o colosso amazônico, mesmo que em suas franjas, nos 

permite identificar suas características até em locais onde antes existia uma mata. O solo 

é considerado pobre e lixiviado, em sua maior parte, destacando-se ainda a baixa acidez 

e a pequena quantidade de nutrientes, contidos apenas em uma pequena camada.  

Sua riqueza está presente em uma biodiversidade cuja importância encontra-se 

na sua totalidade, permitindo um equilíbrio que mantém uma vida extremamente 

diversificada em seu conjunto.  

A perda desse equilíbrio, a partir das questões aqui analisadas compromete 

seriamente a sua qualidade, a restringir bastante as atividades humanas no âmbito da 

agricultura. Portanto, em boa parte da Amazônia, desde sua zona de transição até seus 

picos maiores de adensamento florestal, o desmatamento garante somente o uso ilegal 

de sua madeira, além de sua transformação em enormes clareiras que passam a ser 

utilizadas para a criação de gado. (FIGURA 5) 

Excluindo-se algumas exceções, em função de tratamentos dados ao solo 

(embora permaneça a sua pequena capacidade produtiva), as áreas desmatadas nessa 

zona limítrofe que estamos analisando, somente possibilitaram a criação de gado e uma 

pequena produção agrícola para subsistência. 

                                                 
12 Apresentaremos, por cada década seguinte, a partir dos anos 1980, mapas que mostram as 
transformações ocorridas na região. São três mapas de cobertura e uso da terra, elaborados 
exclusivamente para este trabalho. 
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Mas tal fato não afastou pequenos produtores, para quem a produção de 

subsistência com parcos excedentes para serem comercializados na vila mais próxima 

era suficiente, malgrado a manutenção de seus estados latentes de pobreza – 

procuraremos identificar essas razões quando analisarmos a categoria lugar. Migrantes, 

saídos de várias partes do país, principalmente do Nordeste, em especial maranhenses e 

piauienses; que se limitavam a construir pequenos roçados com a criação de alguns 

animais.  

 

Figura 5 – Trecho da BR-153 
 

 
Foto: Tereza Sobreira – Ministério da Defesa (2009) 

 
Trecho da BR-153, entre São Geraldo do Araguaia (PA) e São Domingos (PA). Antiga OP-2, construída em 

1972 para combater os guerrilheiros. Ao largo o desmatamento deu lugar à pastagem. 

 

 

Mas, aos poucos o perfil desses moradores foi sendo modificado, adentrando 

nesses espaços novos aventureiros. Desta feita, com o beneplácito de uma política 

agrária que vai fortalecer os interesses de grandes proprietários e empresas do Sul e 

Sudeste do país. Analisaremos depois a maneira como esse processo será implementado 

e as consequências para a população camponesa e moradores das pequenas cidades na 

região em estudo. 
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Importa-nos nesse âmbito com a descrição feita, demonstrar a necessidade de 

utilizarmos a categoria região como adequada para nos fornecer respostas às hipóteses 

levantadas, e, principalmente, para definir a área que compreenderá o nosso objeto de 

pesquisa. 

Mesmo com toda a polêmica que nos últimos anos recaiu sobre essa categoria na 

geografia, vê-se como importante através dela a identificação de um espaço 

transformado que possui características semelhantes, modificadas, contudo, ao longo do 

tempo pela ação humana.  

Mas que não perde, em essência, os elementos que compõe uma totalidade em 

meio a uma diversidade que necessita ser compreendida. As próprias transformações, 

que modificam o espaço, terminam elas próprias, por reafirmar a necessidade de 

identificá-lo a partir desses processos, da ação humana sobre o espaço natural.  

E, da homogeneidade à heterogeneidade, se faz necessário enxergá-lo como 

partes de um todo que se estabelece dentro de limites definidos pelas características da 

flora, da fauna, do solo; enfim, da biodiversidade, e que são modificados não somente 

pela ação do tempo, o que ocorre naturalmente, mas, também, pela ação humana, 

decorrente da necessidade de determinados grupos humanos se fixarem no solo, seja 

com o intuito de lutarem por sua sobrevivência, como também de procurarem 

consolidar territórios e buscarem acumular terras e riquezas. 

 
Ler a região a partir do que denominamos articulação do espaço, na 
imbricação de artifício metodológico e fato concreto vivido (e, enquanto 
vivido, com todo seu valor simbólico mais subjetivo), significa, também 
enfatizar em nossa abordagem a “ação” e a figura dos “agentes”, ou melhor, 
dos sujeitos sociais em questão, pois são eles que, efetivamente, envolvidos 
com seu meio (não humano, inclusive), constroem as diferenciações 
geográficas que levam à elaboração de nossas distintas regionalizações. 
(HAESBAERT, 2010, p.187)  
 
 

Assim, utilizamos o termo região, enquanto uma categoria geográfica ainda 

relevante ao seu uso. Mas não seguindo o modelo, corretamente criticado por Yves 

Lacoste, da “região personagem”, estabelecendo uma relação mecanicista entre o que já 

existe, concedido pela natureza enquanto um dado natural e a ação humana. 

Inserimos na abordagem, e podemos buscar no próprio La Blache a justificativa 

para tal, a forma como a política se tornará um elo indissociável nesse processo, ao 

levar a que as formas de produção que adentram a região sejam consideradas como 

elementos chaves no processo de definição da regionalização.  



38 
 

Quando enfocamos a parte Sul do Pará (e um corte do sudeste daquele Estado), 

além do Norte do Tocantins e o Meio-Norte Nordestino, identificamos no processo de 

ocupação as mesmas características socioeconômicas que definirão o perfil do que 

estabeleceremos como a região que será o nosso objeto principal de estudo. Primeiro, 

enquanto um dado natural e, depois, com a ocupação de levas de migrantes que 

adentravam nas matas e ali consolidavam suas posses, pequenos roçados, que 

sobreviviam até a chegada dos grileiros, gerando em cima disso uma enorme disputa 

pela posse da terra. 

Absorvemos então, a noção de totalidade, e o viés marxista da análise do 

processo de produção, dentro daquilo que Haesbaert (2010, p.187) define, como “fato e 

fato concreto vivido”, bem como, e principalmente, a “ação dos sujeitos sociais em 

questão”.  

Assim, atingimos o limite dessa contradição, desse choque que possibilita todas 

as transformações, que nos leva dialeticamente a compreendermos que tais mudanças 

não são mecânicas, mas obedecem a certas lógicas, comandadas por determinados 

sujeitos que detém o controle do poder e agem, a partir do controle do Estado, no 

sentido de reforçar o domínio secularmente exercido por uma camada social, que no 

Brasil é muito difusa, porque se confunde entre a burguesia e oligarquia rural.  

O regime militar, com sua política de privilegiar determinados grupos regionais, 

reforçando um caminho histórico da política brasileira, investiu pesado, ao criar 

algumas estruturas de estado que pudessem ser os impulsionadores dessas 

transformações. Que, conforme bem diz La Blache, transforma a região, mas não altera 

o seu significado a partir da ação humana. Ela é um todo dado, pré-existente à ação 

humana, e se mantém dentro da noção de região apesar de todas as mudanças pelas 

quais tenha passado.  

Mantém-se partes de suas características originais, acrescidas de intervenções 

executadas por grupos humanos. Aquele momento original, acrescido dos resultados 

dos trabalhos executados pela ação humana, e a luta de classes que se formará na 

disputa dos lugares e do território, representam a junção do objeto e do objetivo de 

nosso estudo. 

 

1.3 – O TERRITÓRIO 
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Talvez seja essa a categoria mais emblemática em uso na Geografia, e, 

provavelmente a mais adequada para nos ajudar a compreender o processo de ocupação, 

domínio e expansão em vastas regiões do Brasil e do Mundo.  

Em seus últimos anos de vida, mas ainda em condições de produzir, já 

acometido por uma forte doença que lhe consumia, Milton Santos avançou um pouco 

mais na elaboração do conceito de território, ao acrescentar o termo “usado”, para 

melhor defini-lo.  

 
Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Mas o 
sentido da palavra territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo que nos 
pertence... esse sentimento de exclusividade e limite ultrapassa a raça 
humana e prescinde da existência do Estado. Assim, essa ideia de 
territorialidade se estende aos próprios animais, como sinônimo de área de 
vivência e de reprodução. Mas a territorialidade humana pressupõe também a 
preocupação com o destino, a construção do futuro, o que, entre os seres 
vivos, é privilégio do homem. (SANTOS, 2001, p.19) 
 

 

A necessidade que temos do uso da categoria território segue exatamente essa 

linha colocada por Santos (2001); já que nos interessa compreender as transformações 

por que passou a região que pesquisamos. Do seu estado natural, como um dado, à 

apropriação e uso por diversos movimentos feitos por uma população caracterizada por 

uma frequente mobilidade, em decorrência das políticas adotadas para atraí-la e fixá-la, 

com o intuito de ocupar um enorme vazio demográfico. 

Em seguida, a maneira como essa região será dividida em vários territórios em 

disputas, constituindo-se na área de maior conflagração na luta pela terra no Brasil, com 

a chegada de outros tipos que buscavam consolidar fazendas e empresas de criação de 

gado, e até mesmo interessados na exploração de ouro (abordaremos tal fato nos 

capítulos seguintes).  

A luta pela terra, que situou de um lado camponeses pobres, despossuídos, que 

se deslocaram de lugares mais miseráveis, cujas condições de vida eram deterioradas 

pelas dificuldades de um ambiente com profunda escassez de água.  

De outro lado, a ambição de proprietários de terras que se beneficiavam do uso 

da força, da incapacidade das autoridades em conter a pistolagem a serviço de grileiros 

inescrupulosos, bem como da ganância de donos de empresas das regiões distantes, que 

usavam da terra para muitas vezes “lavar” dinheiro sujo, de origem criminosa, ao fazer 

com que essa região se tornasse aquela onde há uma maior quantidade de proprietários 

oriundos da política.  (CASTILHO, 2012) 
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Aproveitando-se de um processo gerador de medo toda essa região será 

transformada em um território dominado pelo poder do “Major” Curió, personagem que 

analisaremos no terceiro capítulo.  

Esse domínio será estendido até Serra Pelada, quando do surgimento das 

primeiras pepitas de ouro. Ali ele fixará seu quartel general, e, ao se utilizar de falsos 

relatórios aos seus superiores, em que exagerava os movimentos sociais, como sendo 

remanescentes da Guerrilha do Araguaia, ampliava seus poderes e exercia na base do 

temor sobre a população, consolidava o pleno controle de um território submetido a 

único comando, plenipotenciário, no estilo de um coronel moderno, mas de uma 

modernidade proibida de chegar àquelas plagas. (NOSSA, 2012)  

Território será, então, uma categoria chave para compreendermos todo esse 

processo, de uma região distante, vazia de gente, marcada por matas que adentram em 

direção ao norte e às fronteiras com Bolívia e Venezuela, transformando-se na maior 

floresta do mundo, valiosíssima por sua biodiversidade, mas paupérrima nas condições 

de vida do povo que a habita.  

Além daqueles que, naturalmente, e historicamente constituem-se em habitantes 

legítimos, embora submetidos a um isolamento que é causa, ou raiz, de suas existências, 

constituir-se-á, com o tempo, nas condições para suas extinções: os agrupamentos 

indígenas. Suas vidas, bem como seus territórios, dependerão cada vez mais das 

definições do Estado para manter seus domínios. Eles que também se situarão no meio 

de uma disputa feroz pela terra. 

 
 
Como organização do espaço, pode-se dizer que o território responde, em sua 
primeira instância, a necessidades econômicas, sociais e políticas de cada 
sociedade e, por isso, sua produção está sustentada pelas relações sociais que 
o atravessam. Sua função, porém, não se reduz a essa dimensão instrumental;  
ele é também objeto de operações simbólicas e é nele que os atores projetam 
sua concepção de mundo. (ALMEIDA, 2005, p.108) 
 
 

Há um elemento que nos possibilita entender as diferenciações entre região e 

território: Poder. Muito embora, se analisarmos etimologicamente a palavra região, nos 

depararemos com um significado que também aponta para o sentido de controlar, ou 

“reger”, de regere, que do latim original significa dirigir, comandar, e que tem como 

principal origem a palavra “régio”, que correspondia a “distrito, país, limites”. 

Território tem na sua origem o controle sobre uma determinada área, ou região, exercida 
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por um grupo humano ou animal, possui várias acepções nas diversas áreas das ciências 

humanas.  

Seguiremos o significado de território que incorpora como elementos principais 

as relações sociais, seja de produção e de trabalho, e estabelece dentro de determinados 

limites e fronteiras o controle e domínio de grupos humanos a partir do processo 

produtivo e da divisão social que impõe, por meio da disputa pelo poder entre classes, 

uma hierarquização e autoridade.  

 
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
(...) O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um 
trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações 
marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a prisão 
que os homens constroem para si. (RAFFESTIN, 1993, p.143-144) 
 
 

Entendemos que assim foram se constituindo as características que moldaram os 

limites do poder estabelecidos pelo Major Curió, e que definiu um ambiente marcado 

pela luta pela terra e configuraram o perfil da região Sul do Pará. A região e o território 

nos confundem e se alternam em nossa abordagem, ora nos situando geograficamente, 

ora moldando nosso olhar pela geopolítica. 

Nesse processo, há uma relação efetiva, e afetiva com o surgimento dos Estados-

Nações, de base material, que envolve a relação homem-natureza. Essa é uma 

elaboração que se identifica com as formulações marxistas, ao considerar uma 

valorização do espaço a partir das relações que serão estabelecidas pelos homens 

mediante a necessidade de produzir e sobreviver. Evidentemente, tal fato assume uma 

dimensão macro na medida em que a posse da terra constitui-se em uma demonstração 

explícita de poder. 

Por esse motivo, alguns autores vão além da formulação posta por Claude 

Raffestin, e identificam mais um elemento na composição do conceito de território. 

Compreendem que há um sentido relacional no significado do território, e tal fato está 

contido nas relações de poder que operam sobre “um substrato referencial”, segundo 

Godelier, para quem “Raffestin não explorou suficientemente o veio oferecido por uma 

abordagem relacional, pois não discerniu que o território não é o substrato, o espaço 
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social em si, mas sim um campo de forças, as relações de poder espacialmente 

delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referencial” 13. 

 
Podemos afirmar que o território é relacional não apenas no sentido de 
incorporar um conjunto de relações sociais, mas também no sentido, 
destacado por Godelier, de envolver uma relação complexa entre processos 
sociais e espaço material, seja visto como a primeira ou a segunda natureza, 
para utilizar os termos de Marx. (HAESBAERT, 2002, p. 26) 
 
 

O sentido é de acrescentar ao território “o movimento, a fluidez, as conexões” 

(IDEM, 2002, p.27), com o objetivo de destacar a sua historicidade. Para esses autores é 

essencial considerar cada especificidade que o mesmo contém em um determinado 

período e dentro de um contexto histórico definido, o que explica a importância de vê-lo 

como “relacional”.  

Não nos parece, contudo, que isso tivesse fugido à avaliação de Raffestin (1993) 

não somente pela citação destacada anteriormente, mas pelo que podemos ainda apontar 

em outras formulações. Ao abordar o sistema territorial, e fazer referência às 

nodosidades, tessituras e “redes organizadas hierarquicamente” o autor aponta para o 

que chama de “invólucro”, onde se originam as relações de poder.  

É possível identificar aí uma relacionalidade, seja contando-se a partir do início 

da propriedade privada ou coletiva, na medida em que está presente em todas as práticas 

espaciais. No que podemos considerar como a indicação do reconhecimento de que o 

substrato não é efetivamente o território, mas, sim, o espaço, e desse modo, ele se 

origina, a partir de ações ligadas à disputa pelo poder para o controle de parcela desse 

espaço. 

 
As “imagens” territoriais revelam as relações de produção e 
consequentemente as relações de poder, e é decifrando-as que se chega à 
estrutura profunda. Do Estado ao indivíduo, passando por todas as 
organizações pequenas ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que 
“produzem” o território. (RAFFESTIN, 1993, p, 152) 
 
 

Para Raffestin (1993) entre uma imagem territorial projetada e o território real 

há sempre uma mediação, determinada por uma relação de poder. Exatamente por esse 

motivo, ele se serve, em boa parte do seu estudo sobre o território, das concepções de 

Foucault (2008), no que tange às questões do Poder. Fazendo questão de reafirmar esse 
                                                 
13 SOUZA, M. 1995. O território: sobre espaço, poder, autonomia e desenvolvimento. In: I. de Castro et 
al. (orgs.) Geografia, Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. Apud HAESBAERT, 2002, p. 
26. 
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“Poder”, com “P” maiúsculo, para diferenciar das outras gradações de “poder” – com 

“p” minúsculo – presente nas relações cotidianas da sociedade e bastante enfatizadas 

pelo filósofo francês14. 

 
A ambiguidade se encontra aí, portanto, uma vez que há o “Poder” e o 
“poder”. Mas o primeiro é mais fácil de cercar porque se manifesta por 
intermédio dos aparelhos complexos que encerram o território, controlam a 
população e dominam os recursos. É o poder visível, maciço, identificável. 
Como consequência é o perigoso e inquietante, inspira a desconfiança pela 
própria ameaça que representa. (RAFFESTIN, 1993, p.52) 
 
 

Ora, na medida em que o significado de território está ligado ao domínio sobre 

partes do espaço, ou mesmo de uma dada região, a partir, e isso de maneira inegável, da 

exposição de formas diferenciadas de controle, é evidente que a discussão sobre Poder 

se sobressai na identificação das condições em que se pode efetivamente falar dessa 

categoria. 

Mas, também é nítido que, ao se referir à forma como o poder é exercido, há 

intencionalidade em identificar que o território se forma a partir da ação e da efetiva 

disputa por parcela do espaço dado com o intuito de garantir o controle da população 

que ali irá se formar e o domínio dos recursos.  

Qualquer que seja esse espaço, alheio ainda à ocupação, mas que se transforma 

em território na medida em que gradativamente os seres humanos delimitam-no e o 

transformam-no em “espaço vivido”, lugar donde suas moradas pretenderão ser 

definitivas. E isso pode ser explicado desde o processo de sedentarização dos grupos 

humanos.  

Desde então, essa relação entre o espaço havido, como um dado, ou a “natureza 

natural”, conforme Santos (2001), a ocupação humana, ocorre mediada pelo efetivo uso 

do Poder.  

 
O poder visa o controle e a dominação sobre os homens e sobre as coisas. 
Pode-se retomar aqui a divisão tripartida em uso na geografia política: a 
população, o território e os recursos. Considerando o que foi dito sobre a 
natureza do poder, será fácil compreender por que colocamos a população em 
primeiro lugar: simplesmente porque ela está na origem de todo o poder. 
Nela residem as capacidades virtuais de transformação: ela constitui o 
elemento dinâmico de onde procede a ação. Esse é também o motivo de lhe 
dedicarmos o capítulo seguinte. O território não é menos indispensável, uma 
vez que é a cena do poder e o lugar de todas as relações, mas sem a 
população, ele se resume a apenas uma potencialidade, um dado estático a 
organizar e a integrar uma estratégia. Os recursos, enfim, determinam os 
horizontes possíveis da ação. Os recursos condicionam o alcance da mão. 

                                                 
14 FOUCAULT, Michel. A Microfísica do Poder. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2008. 
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Uma relação pode privilegiar um dos trunfos: a população, o território ou os 
recursos. De fato, eles sempre são mobilizados simultaneamente, em diversos 
graus. O conflito entre dois Estados pela posse de uma região não é apenas 
um conflito pela aquisição de um pedaço de território, mas também pelo que 
ele contém de população e/ou de recursos. (RAFFESTIN, 1993, p.58) 
 
 

Mas, a agregação do Poder à dimensão do espaço controlado, o que se define 

como território, não é privilégio somente do ser humano. Na verdade, essa é uma 

categoria apropriada da biologia pela Geografia. Os animais, desde sempre, demarcaram 

áreas sobre as quais mantém domínio, exercendo formas de poder para controlá-lo.  

O objetivo, naturalmente, é garantir sempre um “espaço vital”, aquilo que Ratzel 

(MORAES, 1990) identificou como sendo a necessária apropriação de um território 

apto a garantir a sobrevivência de uma determinada espécie ou agrupamento humano.  

 

 
Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Mas o 
sentido da palavra territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo que 
nos pertence... esse sentimento de exclusividade e limite ultrapassa a raça 
humana e prescinde da existência de Estado. Assim, essa idéia de 
territorialidade se estende aos próprios animais, como sinônimo de área de 
vivência e de reprodução. Mas a territorialidade humana pressupõe também a 
preocupação com o destino, a construção do futuro, o que, entre os seres 
vivos, é privilégio do homem. (SANTOS, 2001, p.19) 
 
 

Com a consolidação da propriedade individual, como forma de se manter em 

uma determinada região, na medida em que ali existem as condições naturais à vida, o 

sentido de território vai adquirindo uma importância fundamental para a conquista de 

estabilidade e da garantia do espaço vital, que permita a sobrevivência de um 

determinado grupo, que passava a tornar-se sedentário. 

Mas, a defesa desse território terá de ser permanente, para afastar possíveis 

invasores, dispostos a usurparem os recursos ali existentes, e isso se dará 

necessariamente pela força e na demonstração do Poder. Bem como esses limites 

poderão ser expandidos, na medida em que esse território torne-se insuficiente para 

atender às necessidades de uma população que tenderá a crescer e cujos recursos 

poderão ser insuficientes para sua demanda.  

O controle da população, a defesa do território e a necessidade de expandi-lo, 

constituem-se em condições nas quais, necessariamente, o uso de um poder forte será a 

garantia da sua sobrevivência. 

No caso específico de nosso estudo, ao retomar a questão que nos levou a 

analisar a categoria território como essencial para a abordagem das hipóteses 
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levantadas, é evidente que houve nos anos seguintes ao final da Guerrilha do Araguaia 

um esforço na consolidação de um poder paralelo, – e pudemos comprovar tal fato – 

efetivado pela influência junto aos comandos militares exercida pelo “Major” Curió, 

que, à custa de exageros em seus relatórios, onde superdimensionava a possibilidade de 

uma retomada das ações guerrilheiras, ampliava o seu domínio sobre vastas extensões 

da região Sul do Pará.  

Esse poder possibilitou, efetivamente, a definição de um território por onde uma 

autoridade implacável, e à sombra da lei, perseguiu, atemorizou e executou aqueles que 

eventualmente viessem a criar dificuldades para sua consolidação. O objetivo principal: 

conter a “massa”, ao se usar como estratégia, “massa, contra massa”, na linguagem do 

próprio personagem que estamos pesquisando15.  

Limites, como fronteiras; poder, em que se pudesse exercer a autoridade; 

controle da população, objetivando conter avanços que ameaçasse as diretrizes do 

governo militar para uma região emblemática; defesa e apropriação de recursos, tidos 

como essenciais para a garantia da segurança nacional; violência armada e criação de 

“exércitos” paralelos representam, claramente, elementos indicativos de uma 

territorialidade que se formava a partir da definição de que era preciso constituir uma 

área que não fugisse ao poder de uma autoridade plenipotenciária.  

Definimos, assim, como sendo essa área, um território apropriado a partir dos 

resquícios do poder exercido sobre uma população intimidada e dominada pelo medo de 

anos de repressão, ampliado pela violência e ilegalidade na constituição de bandos 

armados, constituídos de pistoleiros, “bate-paus” e de agentes decadentes, recrutados 

pelo poder paralelo, verdadeiros “arapongas”16 que já não podiam permanecer às vistas, 

em função de suas “fichas” e do trabalho sujo realizado durante a ditadura militar.  

Um território sob o domínio do medo, em uma região cuja população estava em 

permanente formação, submetida às pressões em função da disputa pela terra e a um 

passado que a mantinha refém da história, pela neurose e sociopatia dos que usurparam 

o poder pela força.  

Aos camponeses, restava, a todo o custo, a defesa de suas propriedades, do 

pedaço de terra que lutaram para conquistar, e do lugar, incorporado ao sentimento de 

pertencimento, de “preocupação com o destino” e com a “construção do futuro”. 

                                                 
15 “Serra Pelada, esperança não é sonho”. Documentário. Roteiro, direção e edição de Priscilla Brasil. 
http://vimeo.com/19842182 

16 Explico o sentido do termo “araponga” no final do Capítulo 3. 
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1.4 – O LUGAR 

 

É normal ao pesquisador, apaixonar-se pela temática com a qual ele passa a 

trabalhar quando se dispõe a apresentar um projeto de pesquisa. Até porque ao seu final, 

e principalmente se o resultado for positivo, a tendência é que se torne uma referência 

importante no assunto. Por consequência, e para poder dar respostas adequadas ao que 

se questionará a respeito do tema, há a necessidade de uma atualização permanente, 

porque novos fatos poderão surgir; o que não somente significa uma ampliação do 

volume de informações, como pode representar novas hipóteses a serem analisadas. 

No caso específico, ao qual nos dedicamos desde 1992 a investigar, essa 

afinidade ocorreu de imediato. Os fatores que nos aprisionaram ao tema foram além do 

reconhecimento de um trabalho bem sucedido. Estão relacionados à própria condição de 

vida que historicamente moldou uma trajetória, de um jovem nascido e criado, até a 

adolescência, em pequenas cidades interioranas. Primeiro, no interior da Bahia, e 

posteriormente, em Goiás. O deslocamento impôs uma necessária readaptação ao estilo 

de vida, em função de realidades culturais completamente diferentes.  

Não somente nos hábitos, mas diferenças na paisagem, no ambiente moldado por 

características socioambientais completamente distintas. Tal fato, pela leitura que 

posteriormente passei a assimilar, seria plenamente identificada com a dialética que a 

vida nos impõe; nos torna adaptados àquele ambiente no qual passamos a viver. Essa 

necessidade de adaptação é condição para a própria sobrevivência. 

Assim, passamos a viver em uma situação marcada pela dubiedade. As 

lembranças e os costumes adquiridos a partir das relações familiares e a construção de 

uma memória integrada ao lugar de origem, e a necessidade de se readaptar a partir de 

uma nova realidade e convivências baseadas em um novo ambiente, em meio a pessoas 

até então desconhecidas, com hábitos e gostos diferentes, até mesmos no jeito de se 

alimentar.  

Os vizinhos já não eram os mesmos, e, agora desconhecidos, forçavam uma 

nova readaptação pelas circunstâncias. Era preciso recriar o sentido do lugar, ou pelo 

menos moldar aquele ambiente estranho a um novo cotidiano. 

Sempre nos ressentimos das construções do passado, presentes em nossa 

memória, e das amizades deixadas para trás. Mas, podemos sentir com o tempo, que 

mais do que as lembranças pelas pessoas com as quais convivemos, torna-se mais forte 
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um sentimento de apego pelo lugar de onde viemos, cujas afetividades foram 

construídas a partir de um universo que extrapolava o contato com o ambiente e criava 

um universo moldado ao nosso ser. Uma relação umbilical, entre o lugar e a vida 

construída desde criança.  

 

À medida que a criança cresce, vai-se apegando a objetos, em lugar de se 
apegar a pessoas importantes, e finalmente a localidades. (...) A curiosidade 
pelos lugares faz parte de uma curiosidade geral sobre as coisas, surge da 
necessidade de qualificar as experiências; adquirem assim um maior grau de 
permanência e se ajustam a algum esquema conceitual. (TUAN, 1983, p.33) 
 
 

Esse é o mundo que criamos, indistintamente, desde a nossa infância, e ao qual 

nos apegamos com toda ênfase, e até mesmo nos dispomos a morrer por ele. Assim, na 

junção da família e o lugar, formamos nossa maneira de ser, que mesmo pelo 

deslocamento nos acompanhará pelo resto da vida. 

Deslocar-se para outro lugar, transferir nossa moradia, significa reinventar-se. 

Mas tal fato não ocorre por completo, e continuamos a carregar na memória todos 

aqueles elementos que foram responsáveis em nossos anos iniciais por definir nossa 

maneira de ser. Evidentemente, isso se dará de forma diferente, caso essa mudança 

aconteça ainda nos primeiros anos de nossas vidas. Será mais fácil, assim, readaptar-se, 

pois o apego ao ambiente original cresce na medida em que os anos forem passando.  

Essa experiência pela qual passamos, com deslocamento de toda família para 

regiões completamente distintas, e distantes, já com toda uma história de vida 

construída e relações de amizades fortificadas pela adolescência, foram marcantes. E 

exemplares. Tivemos que nos refazer, alterar nossos comportamentos, estabelecer novas 

amizades e nos readaptar, procurando ocupar novos espaços e nos acostumarmos a 

outros ambientes, distintos daqueles dos quais nos deslocamos. 

Mas, jamais nos esquecemos do nosso lugar de origem, e sempre nos esforçamos 

para retornar a ele. Sentimos essa necessidade porque todos esses fatos completam 

nossa vida, e sempre procuramos reencontrar todos que convivemos os primeiros anos 

de nossas vidas, até onde a nossa memória nos permite lembrar. 

Diante de uma região, cuja principal característica da população é uma origem 

diferente daquela, a lutar para readaptar-se a outra realidade completamente adversa, e 

inóspita, a experiência que vivemos nos direciona automaticamente ao passado. E 

facilita o nosso entendimento sobre aquilo que estamos a investigar. Nos ajuda, 
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sobremaneira, a compreender em que momento devemos lidar com quais categorias 

geográficas. 

O lugar representa, então, o ponto de ligação nas nossas vidas. E abandoná-lo 

significa refazê-las, reconstruí-las, ao enfrentar, na maioria das vezes, enormes 

dificuldades de adaptação, como reforço de nossas lembranças do passado. O amor pelo 

lugar tem, na consciência do passado, um elemento importante (TUAN, 1980, p. 114), 

que reforça afinidades e nos mantém ligados às nossas raízes.  

Mas, sob determinadas circunstâncias, pouco há a fazer, a não ser o abandono 

forçado do lugar de origem. Principalmente quando este esgota sua capacidade de 

oferecer condições adequadas para sobrevivência. O ambiente do sul do Pará, uma 

longa região que identificamos como de características uniformes, viria a se constituir 

numa espécie de “terra prometida”, para milhares de habitantes de alguns dos Estados 

mais pobres do Brasil, no início da década de 1960, e ainda nos dias atuais.  

Problemas não somente econômicos, como também físicos, decorrentes de secas 

constantes, muito embora numa relação dialética de causa e efeito, expulsavam essa 

população em direção a uma área “preparada” pelo governo militar para se constituir em 

uma Frente de Expansão, ou uma região a ser ocupada para, a partir de um adensamento 

populacional migratório, fechar enormes vazios que incomodavam as análises 

geopolíticas das principais cabeças que comandavam o Estado brasileiro, 

fundamentadas na “Ideologia da Segurança Nacional”, para a qual a Amazônia se 

constituía em um território de enorme importância estratégica. 

Muito embora esse movimento tenha se iniciado décadas antes, na primeira 

Marcha para o Oeste, ainda no período de Getúlio Vargas, mas principalmente no 

governo do presidente Juscelino Kubitscheck. 

Segundo Barreira (1998, p.24)  

 
O conjunto de medidas implementadas pelo Plano de Metas, além dos efeitos 
causados na estrutura econômica do país, alterou fundamentalmente a 
organização territorial brasileira como um todo. Deste conjunto de medidas, a 
construção de vias de integração nacional e a construção de Brasília foram os 
eventos mais importantes do ponto de vista da organização espacial. (...) As 
bases para a integração Norte-Sul, e mesmo as do Oeste, foram assentadas 
através de eixos rodoviários de penetração, como a Belém-Brasília e suas 
ramificações. 
 
 

Abordaremos mais detalhadamente adiante esses projetos, porque estão neles as 

origens dessas políticas de ocupação do Centro-Norte brasileiro. 
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Para compreendermos o grau de resistência que representará o ponto alto do 

termômetro que transformará toda essa região em um far-west brasileiro, é 

imprescindível compreendermos que se constituiu nas décadas estudadas toda uma 

população de migrantes, oriundos principalmente dos estados nordestinos mais 

próximos – Maranhão e Piauí – mas também de outros estados daquela região, de Goiás 

(ainda não existia o Tocantins), e de outras partes do território brasileiro. 

Vinham, portanto, para adquirirem um pedaço de terra e ali construírem suas 

roças, casas, e em muitos casos somente depois chegava o resto da família. Quando as 

picadas já haviam sido abertas para possibilitarem a derrubada da mata, e em seguida a 

coivara, com o intuito de preparar o terreno para as primeiras plantações. 

Essa situação, de populações deslocadas em busca de um novo lugar, onde 

pudessem reconstruir suas vidas, e a persistência em resistir a todos os infortúnios com 

o intuito de garantir a posse da terra, impõe ao lugar uma importância destacada, para 

que possamos identificar as razões que levaram pessoas pobres e humildes a resistirem a 

uma pressão permanente sob suas vidas, várias delas ceifadas pela violência de agentes 

do Estado e por pistoleiros, muitas vezes, acobertados para fazerem o serviço sujo, de 

assassinatos de lideranças camponesas e de todos que não se submetessem ao domínio 

exercido pela autoridade maior naquela região, o “Major” Curió. 

Somente a força do lugar, quando não encontramos na ideologia as razões para o 

sacrifício e o confronto violento quando da ausência da política, pode explicar a 

permanência dessas pessoas em um ambiente marcado por dificuldades semelhantes às 

que existiam em suas regiões de origem. 

O lugar, incorporado de afetividade, de um sentimento de pertencimento gerado 

pela escassez de esperanças das memórias passadas, e porque diante da necessidade de 

garantia da terra como condição de suas sobrevivências. 

Assim como na questão do nacionalismo, empregado com bastante ênfase por 

vários governos no intuito de defender os Estados-Nações de possíveis invasões 

inimigas, ou pelos movimentos revolucionários que visavam “libertar” suas pátrias de 

invasores estrangeiros e do imperialismo, esse sentimento de pertencimento ao lugar 

solidifica as vontades e as transformam em coragem, gestos muitas vezes pagos com a 

própria vida. Assim feito, com a esperança de que o resultado será a conquista daquele 

lugar por seus herdeiros. 

Percebe-se no contato com a população que aquela seria a última fronteira de 

suas vidas. Muito embora alguns não tenham suportado as pressões, do cerco (ou das 
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cercas) que se fechava sobre suas posses, e tenham se deslocado para as periferias das 

grandes cidades mais próximas (Marabá-PA, Imperatriz-MA e Araguaína-TO), ou se 

transformados em mineiros em Serra Pelada, houve uma grande resistência por uma 

população dispersa em uma região de baixa densidade demográfica.  

As condições de miséria, característica de uma região pouco assistida pelo 

Estado brasileiro, inclusive durante os programas de incentivo à ocupação da floresta, 

agravavam uma situação da qual, muitos queriam se livrar com o deslocamento. 

Contudo, a mensagem que nos é transmitida no contato e nas conversas com 

esses moradores, nas entrevistas que realizamos, destoam de toda uma realidade que 

lhes é completamente desfavorável. Por mais que suas frases sejam entrecortadas com 

apreensões, descontentamento com a falta de investimentos por parte das autoridades 

permanece forte o sentimento de defesa daquilo que é considerado como “seu”. 

Tal fato fica bem nítido quando alguns dizem, ao se referirem às perdas geradas 

pelo tempo em que a Guerrilha aconteceu, “que eles tinham de tudo”, e produziam o 

que era preciso para viver. Lembrar-se do que plantavam, das “criações” de animais, da 

rocinha, reproduz o sentimento de apego ao lugar e de pertencimento, ao estabelecer 

fortes relações de afinidade mesmo com pequenos pedaços de terras e diante de todas as 

dificuldades para produzir o básico para a sobrevivência da família. O “tudo” a que se 

referem é arroz, mandioca, milho, galinha, porco... e o que mais vier além disso é 

riqueza. 

Nas pequenas vilas e cidades, onde hoje já se percebe um contato maior com o 

mundo, mesmo se ainda vivendo no “tempo lento” de um povo pobre, essa realidade 

modifica-se um pouco, porque o vínculo a terra reforça esses sentimentos, mas não se 

diferencia muito. A pequena casinha transforma-se em um portentoso palacete, e cada 

peça que compõe a mobília representa um vínculo de posse e de afixação àquele lugar. 

Daí a cidade, a rua, as praças, transformam-se de lugares coletivos, em símbolos 

da vivência da família e de amigos. E, não importa o que se vê no outro lado do mundo, 

pelos meios que a tecnologia hoje permite em tempo real, ali, aquele lugar, é o ponto de 

referencia da vida e das relações entre as pessoas. E é por ele que se é permitido morrer, 

e por ali que se deseja ficar, ou retornar, seguindo-se a velha frase do cancioneiro 

regional, “quem sai da terra natal, em outros cantos não para”.17 

                                                 
17 “Último pau de arara”. Letra e música de Luiz Gonzaga. 
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Mas, em alguns aspectos, ou nas visões dessas pessoas que por ali vivem, ou 

viveram, já que alguns foram forçados a sair por força das ações de pistolagens a 

serviço dos grileiros de terras, a dimensão do lugar atinge um perímetro maior do que 

imaginamos na abordagem dessa categoria; embora alguns autores deem essa 

amplitude. 

Para aqueles que vivem em lugares como os que estamos a estudar a dimensão 

do sentimento de pertencimento é muito maior do que os limites de sua habitação. Vai 

além, e muito. Sintoniza-se com a defesa da pequena vila, ou até mesmo cidade, desde 

que essa não tenha a extensão de uma metrópole. Então, não somente seu pedaço de 

terra, mas também ele, principalmente quando afastado da cidade, torna-se parte da vida 

dessas pessoas.  

Amplia-se, assim, a referência do lugar, e isso se torna mais destacado quanto 

mais distante dele essas pessoas estejam. Principalmente porque nele, o lugar, e na 

extensão que o abriga e o circunda, a região, foram criadas as características que 

moldaram o jeito, estilo e comportamento de cada indivíduo vivente e ali crescido.  

Assim, criam-se as identidades, diretamente ligadas às coisas que moldam as 

paisagens e que são responsáveis por forjar cada pessoa de acordo com a relação que vai 

sendo estabelecida, desde o nascimento, entre o ser e o ambiente que o circunda. 

 

Os lugares, no entanto formam a trama elementar do espaço. Constituem 
numa superfície reduzida e em redor de um pequeno número de pessoas as 
combinações mais simples, as mais banais, mas talvez também as mais 
fundamentais das estruturas do espaço: o campo, o caminho, a rua, a oficina, 
a casa, a praça, a encruzilhada... Como bem diz a palavra, através dos 
lugares, localizam-se os homens e as coisas. (FRÉMONT, 1980, p.122) 

 

Ente nascido e criado naquelas paragens, definidas como lugar, incorpora os 

valores do mesmo, identifica-se com suas características que dialeticamente ajudam a 

moldar seus comportamentos, e firma de maneira enfática o sentimento de 

pertencimento e de defesa pelo que foi construído historicamente, no reforço à 

individualidade e na reafirmação à solidariedade e amizade com o entorno e sua 

população. Consolida-se, assim, uma relação quase inquebrantável, que o acompanhará 

pelo resto da vida.  

E, mesmo que as circunstâncias o obriguem ao afastamento esse sentimento de 

apego e pertencimento, o manterá permanentemente ligado àquele lugar, para o qual 
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sempre haverá um pequeno desejo de retornar. Mas, se ali permanecer a defesa do 

mesmo ocupará sempre sua preocupação principal. 

É possível darmos ao lugar uma dimensão maior, sintonizando-o com região, 

cujas características impõem ao sentimento de lugar essa amplitude. Tudo isso, sendo 

determinado pelo acontecer histórico, por todo o processo que implica a construção de 

uma história que explica as fortes relações que passam a ser estabelecidas na ocupação 

dos espaços, mas de conformidade com o tempo.  

 
A distinção entre lugar e região passa a ser menos relevante do que antes, 
quando se trabalhava com uma concepção hierárquica e geométrica do 
espaço geográfico. Por isso, a região pode ser considerada como um lugar, 
desde que a regra da unidade e da contiguidade do acontecer histórico se 
verifique. E os lugares – veja-se o exemplo das cidades grandes – também 
podem ser regiões. (SANTOS, 2005, p.159) 
 
 

Por esse motivo, é essencial acrescentarmos como suporte ao uso dessas 

categorias geográficas, o tempo. Ele será importante para a compreensão de como as 

afinidades vão sendo definidas, e as afetividades formadas, por todos os momentos em 

que na afirmação do lugar se configura o sentimento de pertencimento. Do prólogo ao 

epílogo de uma história que pode explicar os esforços na delimitação desses espaços, ao 

configurá-lo como microterritorialidades, permanentemente em disputa. 

O apego à terra, à propriedade, ao lugar de moradia e de vivência, é construído 

no tempo e tanto maior será a relação de afetividade, quanto maiores tenham sido os 

esforços para garantir o alcance desse objetivo.  

O entregar-se ao embate violento e a coragem e determinação de enfrentar o 

perigo somam-se ao desejo de construir o destino, com o olhar a mirar no futuro e a 

vontade de exorcizar as dificuldades do passado, mas sem jamais esquecê-las, pois elas 

serão sempre lembradas a fim de garantir a tradição da luta pela defesa daquele pedaço 

de chão, da moradia, do lugar. 

O resultado desses aspectos poderá não ser nenhuma conquista que indique o 

acúmulo de riqueza. Por menor que seja a dimensão desse espaço o que vale é a garantia 

de ter, para si e para sua família, um lugar fixo onde possa valorizar-se enquanto gente 

pela capacidade de trabalhar e produzir em sua propriedade. A força que emana desse 

sentimento, em lugares como o que estudamos, de forte disputa pela terra, é o que 

explica a disposição de personagens simples e humildes, em enfrentar poderes maiores e 

estruturas organizadas de pequenos grupos que controlam imensidões de terras. 
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É claro que nas cidades esses embates também ocorrem com bastante 

frequência, seja nas pequenas ou nas grandes metrópoles, onde a especulação 

imobiliária comanda os espaços urbanos e impõe deslocamentos frequentes de 

populações pobres para periferias cada vez mais distantes dos centros comerciais, 

criando espécies de micro-cidades nos seus entornos.  

Também as disputas pelo controle dos lugares, transformados em novos 

territórios, fazem surgir uma pistolagem moderna, disfarçados em milícias que fingem 

defender os moradores da violência, quando elas próprias alimentam esse medo. 

Contudo, são movimentos que acontecem em caminhos inversos. Enquanto o 

surgimento dessas milícias são novidades que decorrem da incapacidade dos governos 

atenderem às demandas de metrópoles que crescem desordenadamente, no interior, 

nesses espaços tradicionais de domínios de grandes proprietários rurais que se estendem 

temporalmente desde nossas origens coloniais, essa prática é secular confundindo o 

banditismo com a autoridade que se apresenta como representante das estruturas do 

Estado. 

A luta que se desencadeia, então, é pela defesa da terra, da propriedade. Assim, 

fica nítido que se luta por algo que é concreto, a terra, mas o que move a coragem de 

defendê-la é algo abstrato, construído na relação com ela através do forte desejo de 

permanência. Mais do que a terra, o que se deseja é garantir a defesa do lugar, porque 

ele é o que possibilitará, a cada indivíduo, dar segurança para sua família. 

 

1.5 – O LUGAR E A TOTALIDADE 

 

Mas, o lugar, que não pode ser entendido sem uma história, portanto deslocado 

do tempo, também não é possível de ser analisado como um ponto isolado. Por esse 

motivo que toda a dimensão para se compreender os fatos que envolvem os embates 

violentos que serão aqui analisados, deve ser observada no âmbito da compreensão do 

território, da região, e do Estado-Nação.  

Qualquer análise, contudo, deverá sempre considerar as relações espaço-

temporal, numa necessária junção da História e da Geografia, na abordagem dos fatos 

espacialmente localizados e devidamente situados no tempo, para que a compreensão 

dos mesmos possa estar livre de quaisquer anacronismos, mas, principalmente, nos dar a 

clara noção de que eles não acontecem isoladamente. 
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Assim, inserido no tempo, o lugar poderá ser compreendido dentro de um 

contexto que nos dê a possibilidade de conhecer a sua história. Para tal, a noção de 

totalidade nos ajudará a entender todo o processo que define a formação econômica e 

social, numa leitura marxista, SANTOS (2001, p.27), ou como ele próprio passará a 

conceituá-la: formação socioespacial.  

 

Os modos de produção tornam-se concretos sobre uma base territorial 
historicamente determinada. Deste ponto de vista, as formas espaciais seriam 
uma linguagem dos modos de produção. Daí, na sua determinação 
geográfica, serem eles seletivos, reforçando dessa maneira a especificidade 
dos lugares (SANTOS, 2001, p. 28) 
 
O dado global, que é o conjunto de relações que caracterizam uma dada 
sociedade, tem um significado particular para cada lugar, mas este 
significado não pode ser apreendido senão no nível da totalidade. (IDEM, p. 
30) 
 
 

Dessa forma, será melhor analisar todas as ações que provocarão profundas 

transformações desde o lugar até a região, seja pela consolidação de formas de produção 

familiares, com os roçados que aos poucos cedem lugar à grande propriedade, bem 

como os constantes desmatamentos que irão possibilitar a coivara e a preparação do 

solo, principalmente para receber capins que irá mudar a paisagem com a criação de 

gado, principal atividade econômica por toda a área que abrange nosso objeto de 

pesquisa, a região Sul do Pará e o Norte do Tocantins; onde há pouco mais de uma 

década era mata fechada, com enormes castanheiras que garantiam a sobrevivência de 

boa parte da população, vê-se margeando as estradas, algumas asfaltadas como a BR-

153 ou a parte da Transamazônica entre Marabá e Araguatins, inúmeras propriedades 

rurais de diferentes portes, mas, em sua maioria, bem estruturadas e com grande 

quantidade de cabeças de gado. (Ver mapa de cobertura de uso da terra, FIGURA 7 e 

FIGURA 7) “Outra causa do desmatamento descontrolado (...) foram os grandes 

projetos industriais e agropecuários, atraídos pela isenção de impostos, pela facilidade 

de grilagem de terras e pela fabulosa riqueza que aquela imensidão verde escondia”. 

(CAMPOS FILHO, 2012, p.105) 

Ao analisar essas novas características, e seguindo-se o entendimento de que é 

necessário compreender o lugar dentro de uma Formação Econômica e Social, 

percebemos que todas as mudanças acontecem seguindo-se um processo que altera 

aceleradamente não somente a paisagem, mas principalmente, as formas de produção 

que dão uma nova feição à região e aos lugares.   
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Tal fato possibilita ampliar a nossa análise para uma visão de totalidade e 

perceber que à sua volta, na amplitude da região e por suas franjas, um projeto de poder 

se delineava tendo o aval, até os primeiros anos da década de 1980, dos governos 

militares. E, nos anos seguintes, de novos governos eleitos democraticamente, mas 

ainda fortemente vinculados a uma estrutura de poder que não se desmancha por 

completo. 

 
Figura 7 – Fazenda de gado entre São Domingos e São Geraldo do Araguaia 

 
Foto: Tereza Sobreira – Ministério da Defesa (2011) 

Atualmente a principal atividade econômica na região é a criação de gado em grandes fazendas 

 

 

E boa parte dessa estrutura, aquela vinculada aos mecanismos de controle, que 

no âmbito dos governos militares respondia pela alegada defesa da segurança nacional, 

remanescentes dessas lutas que encheram os “porões” da ditadura militar, persistiam no 

longínquo norte brasileiro, na cobiçada Amazônia, ao servir de suporte para um poder 

paralelo que dominou toda a região estudada. 

Essa região constituiu-se na parte do território brasileiro com maior grau de 

violência, como decorrência da disputa pela terra, mas também, cobiçando-se outra 

riqueza que irá também mobilizar os interesses do Major Curió, que se encarregará de 

convencer o governo federal da necessidade de controlar o enorme potencial mineral 
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que ali existe, principalmente o ouro de Serra Pelada. Veremos, depois, como ele se 

tornará interventor no sindicato dos mineradores daquela que foi a maior mina de ouro 

do mundo. 

À medida que vamos alargando nossos olhares, a partir de cada lugar, 

circundando-o pela vizinhança até atingir cada pequena cidade, indo em direção às de 

porte médio, até alcançar toda a região, ao ampliar, assim, nossa visão até podermos 

identificar o processo em sua totalidade, teremos condições de identificar as origens de 

um poder paramilitar e como ele influenciou nos destinos de toda uma região. 

Mas, em cada lugar, desde a mais modesta roça até as cidades de porte médio, 

como Marabá, as marcas desse poder, ou as políticas desenvolvidas para toda a 

Amazônia, e especificamente esse pedaço paraense dessa portentosa floresta – ou mais 

do que isso, de todo um bioma que se estende para além do Estado que carrega o seu 

nome – tiveram um efeito perverso sobre a população camponesa e os trabalhadores 

pobres das cidades.  

As condições de chegarmos às respostas que desejamos é garantir essa 

abrangência, que nos forneça a visão de totalidade. Somente assim será possível 

entender o processo político que, no afã de ocupar uma ampla área de baixa densidade 

demográfica e muitas riquezas, impôs enormes sacrifícios a uma população que sempre 

viveu à revelia das ações do Estado brasileiro. 

A absoluta ausência desse Estado foi uma das razões pelas quais essa enorme 

extensão de terras, outrora completamente selvática, fosse disputada às margens das 

legislações, com práticas criminosas para demonstrarem posses ilegítimas, que levou ao 

surgimento de um banditismo acumpliciado por uma estrutura paralela de poder.  

As grilagens de terras e a pistolagem completaram uma política que se serviu, de 

um lado, do fantasma que se criava a respeito de um possível retorno guerrilheiro, e, de 

outro, do medo gerado pela insegurança e pela própria desconfiança que a população 

tinha nos agentes públicos. Principalmente da polícia e dos órgãos de segurança com 

seus agentes que se espalhavam por toda a região, pois desconfiavam que esses davam 

ampla liberdade para a ação dos pistoleiros; com muitos deles sendo ex-policiais, que 

descobriam poder ganhar mais dinheiro atuando na pistolagem ou como capanga de 

algum fazendeiro. Todos esses fatos confirmamos por meio da descoberta de 

documentos do Serviço Nacional de Informação que serão analisados no capítulo 3. 

Todas essas questões, postas como elementos que eram basilares na política do 

estado brasileiro para o sul do Pará, nos possibilitaram encontrar algumas respostas para 
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as hipóteses que investigamos. Foi possível estabelecer uma forte relação entre as 

mudanças do lugar com as medidas políticas adotadas para toda a região pelos 

sucessivos governos, desde o período da Guerrilha até os dias atuais.  

E mais do que isso, ao identificar não somente no âmbito da política regional, 

como também o situando, e a própria região, como dentro de circunstâncias históricas 

que somam três momentos cruciais, que foram analisadas não somente a partir de 

transformações espaciais, mas também as identificando no tempo. 

O primeiro deles foi o fim do Movimento Guerrilheiro, na segunda metade da 

década de 1970, já citado anteriormente, com reflexos imediatos em toda a região e 

delimitação de uma zona de influência por agentes remanescentes do combate á 

Guerrilha (esse é o centro do nosso estudo). Estendo-o até o começo do século XXI. 

O segundo quando se intensificou os conflitos pela terra e ficou exposta bem 

mais nitidamente a luta de classes no campo. Trata-se do período que corresponde à 

realização da elaboração da revisão constitucional brasileira, durante a chamada Nova 

República, quando da eleição do primeiro governo civil desde 1964. Seguiu-se à morte 

do presidente eleito Tancredo Neves, com a ascensão do ex-senador José Sarney (1984-

1988) que ocupou o seu lugar e convocou uma eleição constituinte, a fim de adequar a 

Constituição brasileira às transformações políticas.  

Os debates em torno da reforma agrária acentuaram os conflitos agrários, 

aumentaram os números de camponeses mortos e executados pela pistolagem e fizeram 

surgir milícias particulares, visando combater o movimento organizado dos 

trabalhadores camponeses e sem-terras, que também ampliaram o poder de organização 

e mobilização nesse período.  

As confederações de trabalhadores rurais, os sindicatos, a igreja católica por 

meio da CPT e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), foram 

protagonistas nesse processo. Do outro lado, surgiu a União Democrática Ruralista 

(UDR), que se tornou um braço armado dos grandes proprietários rurais. A região 

estudada, também nesse período figurou entre aquelas de maior tensão, e as discussões 

políticas de âmbitos nacionais repercutiram ali muito fortemente. 

O terceiro momento foi fruto das transformações que afetaram todo o mundo, a 

chamada globalização impôs de forma acelerada a adequação dos lugares à lógica dos 

circuitos das mercadorias, com o intuito de atender os interesses do grande capital e das 

corporações.  
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A luta pela terra assume outra dimensão, internacional, com a aceleração da 

produção de commodities e/ou de alimentos a fim de serem exportados para as nações 

mais industrializadas. A relação entre o lugar e o global adquiriu uma dimensão 

geopolítica, ao levar ao surgimento de expressões como “glocalização”, termo que visa 

sintetizar essa simbiose.  

Procuramos identificar as consequências negativas dos momentos anteriores, que 

dificultaram avanços no processo produtivo para a região estudada de acordo com as 

suas especificidades, e por outro lado representou a intensificação de outro processo, já 

em curso anteriormente: a destruição das matas para o contrabando de madeira, e sua 

transformação em área de pastagens ou aproveitamento em algum tipo de cultura 

agrícola, malgrado as dificuldades do solo. Esse período corresponde ao final da década 

de 1990 até a primeira década do século XXI. (Ver mapa de cobertura e uso da terra. 

FIGURAS 8 e 9) 

As consequências desse terceiro momento são visíveis na região, com todas 

contradições sendo expostas visívelmente, mas extrapola o tempo escolhido para a 

delimitação desse estudo. Mas, temos pela frente um novo desafio a nos instigar, 

compreender essas mudanças para além do século XXI. 

 

1.6 – A REGIÃO E O LUGAR: RELAÇÃO ESPAÇO-TEMPO 

 

É improvável que seja possível encontrar respostas para as nossas indagações, 

em relação às transformações espaciais, aí incluídos a região e o lugar, sem 

considerarmos o tempo em que elas acontecem.  

Tal fato pressupõe a necessidade de trabalharmos com uma inseparável relação 

espaço-temporal. Muito embora em diversos trabalhos e estudos de caso a relevância do 

tempo perca-se em meio a elaborações fortemente influenciadas pelo Positivismo, a 

dialética e o materialismo histórico, metodologicamente impõe a necessidade dessa 

interação tempo-espaço, espaço tempo. 

Para Santos (2005), por essa razão esse método nos municiou de uma história 

que se conta a partir dos estudos dos Modos de Produção, como forma de delimitar 

épocas de maneira objetiva. Sua observação segue-se a uma crítica quanto à negligência 

do tempo: “Os estudos históricos – e, como consequência, os estudos geográficos – às 

vezes se realizam sem se preocupar com uma periodização verdadeiramente 

sistemática”. (SANTOS, 2005, p.64). 
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Ao fazer referência aos modos de produção, contudo, ele não quer dizer que a 

variável seja a mesma em qualquer país, servido pelo mesmo processo produtivo, já que 

cada um é portador de uma temporalidade própria, embora a mesma esteja subordinada 

a uma conjuntura internacional. “Trata-se de um tempo interno próprio de cada país, 

que decorre paralelamente ao tempo externo, dado pelo modo de produção dominante”. 

(IDEM, 64) 

Há, portanto, no tempo histórico, situações multiescalares em níveis 

diferenciados em termos de dimensões espaciais. Essa engrenagem, dialeticamente 

estabelecida, é que expõe toda a necessidade de que a análise de um fato deva estar 

necessariamente, vinculada a conjunturas outras, que compõem uma totalidade que nos 

leva a ampliar nossa investigação e não somente delimitar nosso objeto de estudo, como 

uma imposição metodológica, mas, também, situá-lo de forma totalizante em relação às 

políticas do Estado-nação e às dinâmicas geopolíticas internacionais. 

Não poderia ser diferente no caso em estudo, já que boa parte do período a ser 

estudado foi marcada por uma forte divisão ideológica de âmbito internacional. E o 

próprio golpe militar de 1º de abril de 1964 aconteceu nesse ambiente de maniqueísmo 

reinante em uma conjuntura em que o mundo estava apartado entre capitalismo e 

socialismo. Somente a compreensão desse tempo histórico, denominado de Guerra Fria, 

pode nos levar até os acontecimentos da Guerrilha do Araguaia, consequentemente ao 

processo que transformou brutalmente toda uma região. 

Portanto, toda a construção do processo histórico que expõe as transformações 

do espaço, nos lugares e na região, se explica a partir da dimensão temporal que as 

cercam. E assim, buscamos entendê-las a partir de dois momentos citados 

anteriormente: dos resquícios da Guerrilha e da luta pela reforma agrária.  

Eles são importantes separadamente, mas seguem uma cronologia de 

acontecimentos que dão a dimensão da forma como essas mudanças foram acontecendo 

por toda a área em estudo, desde a região ao lugar. E tal fato nos levou à totalidade não 

somente em termos do acontecer factual, e das transformações espaciais, mas, também 

da abrangência em termos de acumulação que o tempo somado desses momentos de 

transformações atingiu.  

Esse foi o resultado que alcançamos, numa abordagem que nos mostrou a 

mudança do lugar, mas no entendimento de um processo totalizante, condição essencial 

que nos possibilitou atingir o objetivo proposto, de demonstrar como essas mudanças 
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afetaram o lugar e a região, sendo uma consequência das ações políticas no âmbito do 

Estado-Nação. Os desdobramentos desse fato veremos nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 2 

 

AS AÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO: ANTES E DEPOIS DO MOVIMENTO 
GUERRILHEIRO 

 

 Talvez seja excesso de rigor acadêmico, buscar explicações para fatos 

acontecidos investigando-se por décadas antes de suas realizações. Mas, o olhar 

dialético, pautado nas contradições, em que efetivamente as relações causa-efeito são 

essenciais para a compreensão da realidade, nos impõe esse resgate, para garantir a 

dimensão completa do processo histórico.  

 Essa renovação na compreensão dos fatos presentes assumiu uma dimensão 

muito maior desde o século XIX, com a introdução de uma abordagem dos 

acontecimentos a partir de investigações sobre suas origens, num “ir e vindo infinito”, 

condição para nos fornecer uma explicação materialista da história, cuja explicação se 

baseie, efetivamente na análise criteriosa desses fatos.  

Mesmo o cotidiano das pessoas e das sociedades, inseridas como uma nova 

forma de se conduzir a história a partir do final do século XX, não pode prescindir desse 

mergulho nas profundezas do passado. 

 Para HOBSBAWM (1998, p.30),  

 
Paradoxalmente, o passado continua a ser a ferramenta analítica mais útil 
para lidar com a mudança constante, mas em uma nova forma. Ele se 
converte na descoberta da história como um processo de mudança 
direcionada, de desenvolvimento ou evolução. A mudança se torna, portanto, 
sua própria legitimação, mas com isso ela se escora num “sentido do 
passado” transformado. 
 
 

 Ao enfocar essa questão, Santos (1996) tem a preocupação exata de como 

estabelecer uma relação coerente entre a transformação espacial e o transcurso da 

temporalidade. Seu apelo vem no sentido de a Geografia procurar “ultrapassar o 

enunciado gratuito de um tempo unido ao espaço”, o que leva a que essa mistura, 

relativizada individualmente, possa ser conduzida dialeticamente.  
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 Segundo ele, para além de Elissé Reclus, cuja frase,18 “milionariamente repetida, 

jamais se pretendeu a um guia de método” (SANTOS, 1996, p.41), tem sido superada 

pela própria Geografia Histórica, “buscando fazer uma geografia do tempo, 

reconstruindo as geografias do passado”.  

Mas há um interregno a ser preenchido nessa abordagem, que se constitui 

em um desafio aos geógrafos: “Em que medida ela pode revelar o que arbitrariamente se 

chama de passado, quando, em vez de mostrar a coerência simultaneamente espacial e 

temporal de um mesmo momento, apenas reúne instantes disparatados e distantes da 

mesma flecha do tempo”? (Ibidem, p.42). 

 Sua resposta vai ser encontrada a partir da crítica dessa disposição de abordagem 

de fatos separadamente. Muito embora haja a necessidade de compreender que as 

periodizações podem dar somente uma dimensão do tempo externo, a efetiva 

equalização da relação tempo-espaço só é possível na compreensão totalizante do 

processo histórico. “Assim, empiricizamos o tempo, tornando-o material, e desse modo 

assimilamos ao espaço, que não existe sem a materialidade”. (Ibidem, p.44). 

 
Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser 
mutuamente conversíveis, se a nossa preocupação epistemológica é 
totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade humana 
em processo, isto é, realizando-se. Essa realização se dá sobre uma base 
material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a materialidade e suas 
diversas formas: as ações e suas diversas feições. (SANTOS, 1996, p.44). 
 
 

 O que desejamos com a referência a Hosbawm (1998) e Santos (1996), é 

demonstrar a necessidade de compreendermos uma realidade histórica, e de sua 

configuração espacial, a partir da investigação sobre cada momento passado, 

temporalmente disforme, dado à sua inexorável dinâmica, mas espacialmente 

delimitado e definido, porque concreto na definição geográfica.  

É, em si, a sua realidade no presente do tempo pesquisado, que se busca entender 

toda a complexidade da sua existência, mas na compreensão de que os fatos não se 

sobrepõem mecanicamente, e de que há uma relação intrínseca que os acompanha e que 

define dialeticamente o seu resultado. 

 Se para aquele, “nadamos no passado como o peixe na água, e não podemos 

fugir disso” (HOBSBAWM, 1998, p. 35), para este (SANTOS, 1996, p.20), deve-se 

                                                 
18 A frase de Elissé Reclus, à qual Milton Santos se refere é: "A história é a geografia no tempo e a 
geografia é a história no espaço”. 
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buscar nas técnicas, o movimento de produção da vida, através dos objetos e das ações, 

já que elas funcionam “como sistemas que marcam as diversas épocas, são examinadas 

através de sua própria história e vistas não apenas no seu aspecto material, mas também 

nos seus aspectos imateriais”.  

 Acrescentamos a isso, já que o nosso objetivo é também o estudo do território, 

entendido em toda a sua dimensão como uma porção do espaço apreendida e no qual se 

impõe o controle mediante o poder, as observações de Ratzel, segundo o qual “a história 

não pode ser compreendida sem o território onde ela se desenvolve, e que a geografia de 

qualquer parte da terra não pode ser representada sem conhecer a história que imprimiu 

sobre esta suas pegadas” (MORAIS, 1990, p. 90). 

 Dessa forma, pretendemos chegar ao entendimento das razões que levaram uma 

extensa região, isolada e praticamente inexpugnável se dada a real dimensão da sua 

extensão territorial, até as primeiras décadas do século XX, constituir-se em inúmeros 

focos de disputas pelo controle da terra, numa imensidão de matas com raras, pequenas 

e distantes localidades completamente desassistidas pelas ações do Estado. 

 

2.1 – UMA AVENTURA EM MEIO ÀS MATAS DO CERRADO E DA FLORESTA 
AMAZÔNICA 

 

 Toda essa discussão posta anteriormente é essencial para termos uma dimensão 

real de como se dão as transformações espaciais (assim como em nossas vidas, e no 

cotidiano da sociedade). Um mergulho em tempos passados, sobre uma mesma 

dimensão espacial e territorial é condição sine qua non para compreendermos o sentido 

do presente. Entendido nesse âmbito o presente temporalmente definido entre os anos 

de 1970 e 2000, mas, visto em um processo, em sua anterioridade e posterioridade.  

 Nas primeiras décadas do século XX, mais especificamente após a ascensão do 

governo imposto que se caracterizou como “Estado Novo”, tendo à frente um misto de 

ditador e populista, Getulio Vargas, um desafio grandioso se imporia a partir da 

necessidade de se ocupar uma imensidão, não propriamente vazia de gente, visto que 

nela encontravam-se diversas populações indígenas, mas isoladas dentro do que se 

concebe como sendo a dimensão territorial do Estado-nação brasileiro.  

Uma extensão territorial que abrangia as regiões Centro-Oeste e Norte, 

caracterizada por um enorme vazio demográfico, com uma realidade espacial 

praticamente original nas suas condições geográficas, com matas, florestas, chapadas e 
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chapadões de dois enormes biomas, a Floresta Amazônica e o Cerrado, em cujo interior 

sabia-se, e desconfiava-se, da existência de enormes riquezas vegetais e minerais, 

praticamente inexploradas até então.  

Junte-se a esse fato, o objetivo estatal, presente nos planejamentos que serão 

preparados para um processo de ocupação de uma área correspondente a mais da 

metade do território brasileiro, de aproveitamento dessas terras para ampliação da 

produção de alimentos para atender as necessidades do aumento acelerado das grandes 

cidades. 

 A Marcha para o Oeste, expressão que caracterizou o avanço do pioneirismo em 

direção ao imenso sertão brasileiro, motivada pelas questões expostas acima, significou 

uma nova visão estratégica da ocupação do território brasileiro, a partir de ações do 

Estado e com nítidas influências de motivações geopolíticas, para os quais o processo 

de interiorização representava a verdadeira conquista do território e a defesa da 

soberania nacional. 

 Havia uma clara intencionalidade de inserir as regiões Centro-Norte do país no 

processo de desenvolvimento nacional, e tal fato vai ocorrer com uma forte intervenção 

estatal, e a importância dessa iniciativa pode ser medida pela determinação de transferir 

para o centro do País a própria Capital Federal, iniciativa que será concretizada no 

Governo Juscelino Kubitscheck, mas cuja área foi delimitada e demarcada em 1953, 

durante o governo Vargas.19 

 
A partir de 1943, a frente pioneira que em outras regiões se movia 
impulsionada pelos interesses imobiliários do grande capital, da empresas 
ferroviárias e da grande agricultura de exportação, como o café no Sudeste, 

                                                 
19 Atribui-se a vários autores, a iniciativa de defender a transferência da capital federal para o planalto 
central do país. A iniciativa mais antiga seria do Marquês de Pombal, que pretendia algo maior, instalar a 
capital do reino português. Outros que teriam defendido a mesma ideia foram, o alferes Joaquim José da 
Silva Xavier (o Tiradentes), o jornalista Hipólito José da Costa e o patriarca José Bonifácio de Andrada e 
Silva. Em 1852 um projeto de lei dispôs sobre a construção da Capital, sendo mantido o nome sugerido 
por José Bonifácio, Brasília. “"art. 3.° - ‘Fica pertencente à União, no Planalto Central da República, uma 
zona de 14.400 km² que será oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se a futura Capital 
Federal.’ Em seu parágrafo único, o citado artigo dizia: ‘Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito 
Federal passará a constituir Estado’”. Embora tenha sido realizado um trabalho completo, com a definição 
do chamado “Quadrilátero Cruls”, a partir de uma comissão criada em 1892, a iniciativa não foi levada 
adiante, apesar de ter sido lançada em 1920, durante o governo de Epitácio Pessoa, a pedra fundamental 
em Planaltina. Mas foi somente no Governo Vargas, em 1953 que se deu a demarcação da área, com os 
trabalhos concluídos na gestão do presidente Café Filho. “Finalmente, fiel a determinação constitucional 
de transferir a capital para o Planalto Central da República, o Presidente Juscelino Kubitschek 
encaminhou ao Congresso a "Mensagem de Anápolis", transformada na Lei n.° 2.874, de 19 de setembro 
de 1956, propondo a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP - e mantendo 
BRASÍLIA, como nome da metrópole”. Cf. DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA, ASPECTOS 
HISTÓRICOS, http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/brasilia/brasilia.pdf. Acesso em 
26.08.2013. Ver também VESENTINI (1986, p.70) 
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na Amazônia passa a depender da iniciativa do governo federal. Ela se torna 
a forma característica de ocupação das novas terras. Os grandes episódios 
desse impulso foram a Expedição Roncador-Xingu e a Fundação Brasil 
Central, ambas oficiais, nos anos 1940; a construção da rodovia Belém-
Brasília, nos anos 1950; e, finalmente, a política de incentivos ao subsidiar a 
formação do capital das empresas amazônicas, dando-lhes assim uma 
compensação pela imobilização improdutiva de capital na aquisição de terras 
para abertura das fazendas (onde era esse o caso), promoveu a aliança entre 
os grandes proprietários de terra e o grande capital. (MARTINS, 2012, p.153) 
 
 

 Retornaremos mais adiante a abordar essa questão da frente pioneira, bem como 

da frente de expansão. Mas, nesse particular, importa destacar a existência de 

motivações estratégicas, geopolíticas, para o desbravamento, aliado à necessidade que o 

governo tinha de investir em iniciativas que pudessem impulsionar o capitalismo aqui 

no Brasil, somente possível naqueles rincões mediante fortes incentivos do Estado. 

 Naturalmente, a opção pelo tipo de desenvolvimento será responsável pelas 

consequências que advirão com a escolha dos benefícios concedidos às grandes 

empresas existentes e a concessão de terras para empreendimentos rurais. Mecanismo 

adotado mediante a intermediação de uma empresa que será criada com o objetivo de 

receber terras públicas e repassá-las a iniciativas privadas: A Fundação Brasil Central 

(FBC). 

 Para melhor compreensão da relação da FBC com os conflitos no Sul do Pará, 

continuaremos a analisar o seu papel nesse processo também no capítulo seguinte. 

Contudo, sua importância estratégica antecede em décadas as políticas que serão 

implementadas pelos militares e é imprescindível buscar essas origens.  

Ela se constituiu em um importante instrumento de reprodução da política de 

concessão de terras no bojo da implementação das ações que se se seguiam à “Marcha 

para o Oeste”, tendo em vista a “ocupação econômica e à modernização sociocultural 

das regiões Amazônica e Brasil Central, principalmente desta última”. (MACIEL, 2011, 

p. 3)  

 A FBC foi criada originalmente para servir como suporte às ações da Expedição 

Roncador-Xingu, e de seus quadros participaram os irmãos Vilas-Boas, peças chaves 

nesse gigantesco empreendimento pelos sertões indígenas no centro do Brasil.  

Mas, com o tempo, ela se constituiu em uma poderosa empresa diretamente 

vinculada à Presidência da República, emblematicamente constituída de dupla natureza 

jurídica, pública e privada. Embora contestada em diferentes ocasiões por diversas 

autoridades, sem ter sido jamais abolida por completo (Ibid., p. 5).  
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Com o tempo ela foi incorporando diversas outras empresas e extrapolando a 

área delimitada inicialmente para a sua atuação e passando a agir também na Amazônia, 

mediante a constituição de novas empresas a ela vinculadas. Os recursos nela investidos 

foram de grande monta e serviram para que seus poderes fossem sendo ampliados, 

passando a agir em comércio, usinas de álcool, administração de estradas de ferro, 

entrepostos comerciais, navegação, na atividade de mineração. 

 
A FBC explorou, ainda, uma grande variedade de outros negócios. No setor 
primário da economia, atuou em: hortifruticultura, pecuária (bovina e suína), 
apicultura, extração de madeiras, etc. Em ramos dos serviços, atuou em: 
hotelaria, bar, restaurante, etc.; transportes – de cargas e de passageiros; 
diversões – cinema, por exemplo e serviços hospitalares. Em atividades 
industriais, explorou: serrarias, beneficiamento de cereais, cerâmicas, fábrica 
de formicida (preparado químico para eliminar formigas, então, a pior 
“praga” para a agricultura), etc. (MACIEL, 2011, p.11). 

 

 Em meados da década de 1950, já colecionando diversos fracassos em suas 

investidas diversificadas por várias atividades econômicas, ela sobrevive, além das 

dotações orçamentárias advindas do orçamento da União, de diversos convênios que 

passará a estabelecer com a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia (SPVEA).20  

Dessa forma, e com atuações que ultrapassam os objetivos para os quais fora 

criada inicialmente, a FBC passa também a ser detentora de vastas extensões de terras, a 

partir desses convênios, cuja pretensão seria a de repassá-las para projetos que 

cumprissem a função de consolidar o desenvolvimento do Centro-Norte.  

Extinta em 1967, com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Centro-Oeste (SUDECO), a FBC deixou um ativo litigioso, com enormes quantidades 

de terras que haviam sido repassadas pelo Instituto de Terras do Estado do Pará 

(ITERPA) e se constituirão na década de 1970 em focos de tensões no Sul do Pará, 

entre posseiros que ocuparam essas terras e grileiros, que com títulos fraudulentos 

agiam para expulsá-los, gerando conflitos que serão analisados no capítulo seguinte. 

 Essa aventura em direção ao desconhecido, com a Marcha para o Oeste e a sua 

materialização expressa na Expedição Roncador-Xingu e na criação da FBC, significou 

o início de um processo irreversível para a ocupação de vastas regiões inexploráveis de 

                                                 
20 “SPVEA (órgão da administração federal), para a execução de projetos concernentes a vias de 
transportes, em áreas da região amazônica, aí incluída uma parcela da região Centro-Oeste, compreendida 
na chamada “Amazônia Legal.” (MACIEL, 2011, p.18) Em 1966, foi extinta e substituída pela 
Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), já durante o regime militar, no 
governo do general Castelo Branco. 
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um território nacional marcado pela ocupação litorânea, ou de forma esparsa e irregular 

nas regiões Norte e Centro-Oeste.  

Era nítido, do ponto de vista geopolítico, que para consolidar a ocupação 

dessas regiões, e incorporá-las à lógica que movimentava as demais com o 

desenvolvimento do capitalismo (portanto os objetivos eram também econômicos), 

tornava-se necessário aproximá-las do centro de poder, facilitar os canais de 

comunicação e de contatos com as estruturas que comandavam o estado brasileiro.  

Daí, as iniciativas tentadas para transferir a Capital Federal para o centro do 

país. Mas, ao mesmo tempo, era preciso também criar as infraestruturas que 

possibilitassem essas ligações. Essas ações serão aceleradas, e consolidadas, após o fim 

do governo Vargas, mais especificamente durante o governo Juscelino Kubitscheck, 

com a elaboração do Plano de Metas e a transferência da capital, e a criação de Brasília, 

para o Planalto Central do Brasil. E, ao mesmo tempo, com a construção de rodovias 

que possibilitarão a ligação das diversas regiões a ela.  

Nesse ponto, a rodovia Belém-Brasília, será exemplar para compreender a 

maneira como se apresentava importante estrategicamente a ligação Centro-Norte e a 

efetiva ocupação da Amazônia. 

Ao mesmo tempo, em que o governo federal ambicionava essa transferência, os 

governos estaduais, em alguns casos, incorporavam-se à política varguista e respondiam 

com iniciativas semelhantes, pensadas estrategicamente ao visar interiorização do 

Brasil.  

O Estado de Goiás será um desses, que cumprirá bem essas políticas, ao 

consolidá-las de várias maneiras com investimentos em estradas de ferro e de rodagens, 

mas, principalmente, com o deslocamento da capital e a construção de Goiânia. E esses 

projetos prosseguirão pelos anos seguintes à era Vargas, com o avanço de frentes 

pioneiras e a consolidação de colônias agrícolas que demandarão mais investimentos em 

infraestruturas, facilitando as aplicações das políticas públicas federais. 

Para Barreira (2002, p.163), a construção de Goiânia irá representar “a 

consolidação da frente pioneira na região”, ao contribuir posteriormente para o avanço 

em direção à Amazônia. Será, também, fundamental para inserir a região efetivamente 

na economia de mercado, ao se consolidar como um centro político que irá facilitar na 

dinamização das demais regiões mediante a adoção de diversas iniciativas que 

facilitarão essa integração. 
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Dos anos 40 até o governo JK, as intervenções dos governos goianos seguem 
o mesmo padrão: criação de colônias agrícolas, cooperativas, estradas, 
hidrelétricas, escolas agrícolas, extensão dos trilhos da ferrovia. 
Paralelamente ocorre um ordenamento do avanço sobre as terras públicas, 
com a criação de loteamentos rurais em largas extensões de terras devolutas, 
que se transfeririam para particulares a preços simbólicos. (BARREIRA, 
2002, p.163) 

 
 

Goiás, e posteriormente Mato Grosso, se constituíram em espaços estratégicos 

para o sucesso das transformações geopolíticas que se realizariam com a transferência 

da capital federal para o centro do país. Eram, também, regiões caracterizadas pela 

baixa ocupação demográfica, com partes delas absolutamente abandonadas devido a 

ausência de políticas públicas consistentes até então.  

Uma iniciativa adotada no governo de Goiás, a Colônia Agrícola de Ceres, será 

fundamental para consolidar a construção da rodovia Belém-Brasília, um ousado 

empreendimento de enorme extensão que ultrapassava dois mil quilômetros rasgados no 

meio da mata. Condição essencial para inserção da região Norte nas políticas que 

visavam levar o capitalismo a todo o território brasileiro. 

 
Com a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no início da década 
de 1940, foi construído o primeiro trecho da atual rodovia Belém-Brasília, 
ligando Anápolis a Ceres, de 1941 a 1944, pelo então diretor da Colônia, o 
Engº Bernardo Saião de Carvalho Araújo. Se bem que fosse agrônomo, o 
referido engenheiro não se ateve em cuidar da colonização, após concluir o 
trecho de acesso à Colônia Agrícola; muito ao contrário, atirou-se à tarefa de 
prosseguir a estrada, em direção a Uruaçu, recém-fundada, sujeitando-se, por 
isso, as críticas de certos setores. Saião era basicamente um engenheiro-
rodoviário, e manifestava enfaticamente nas conversas a necessidade da 
ligação com Belém. (VALVERDE e DIAS, 1967, p. 325) 
 
 

 Com a criação da Comissão Executiva da Rodovia Belém-Brasília 

(RODOBRÁS)21, autarquia vinculada à SPVEA, Saião22 foi colocado em sua direção. 

Mas ele já assumira a tarefa de coordenar a construção dessa enorme rodovia, desde 

1958, tendo sob suas ordens milhares de trabalhadores e centenas de maquinas pesadas, 

                                                 
21 DECRETO Nº 628 DE 23 DE FEVEREIRO DE 1962. Reorganiza a Comissão Executiva da Rodovia 
Belém-Brasília (Rodobrás) por cumprimento da Lei 3.974, de 25 de outubro de 1961, dispõe sôbre o seu 
funcionamento e dá outras providências. 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=182277.  

22 Bernardo Sayão faleceu em 1959, tragicamente atingido por uma árvore em pleno ambiente que lutava 
para transformar. Não sobreviveu, portanto, para ver pronta sua mais importante criação, uma obra que 
seria fundamental na integração do território brasileiro. A rodovia (BR-14 até 1964, ou 153) recebeu 
oficialmente o nome de Bernardo Sayão, embora toda a extensão da Belém-Brasília se constitua em um 
complexo de diversas outras ligações rodoviárias. É também conhecida como rodovia Transbrasiliana. 
Em boa parte das cidades cortadas pela rodovia as ruas que lhe margeiam ganharam o nome do 
engenheiro Bernardo Sayão. 



72 
 

partindo de duas frentes: “uma, que partia das nascentes do Tocantins, aproveitando as 

trilhas carroçáveis do alto sertão de Goiás; outra, que vinha de Belém, desbravando, a 

partir do rio Guamá, regiões de matas absolutamente virgens”. (IDEM, p. 329). 

 A construção dessas estradas, e, particularmente, da Belém-Brasília, foi 

extremamente importante para consolidar o processo de ligação que faltava ao território 

brasileiro. Uma conquista que atendia aos objetivos estratégicos, geopolíticos, que, 

juntamente com a transferência da capital federal para Brasília, representarão uma nova 

e definitiva etapa no objetivo de ligar o coração do Brasil a todas as regiões, 

notadamente em direção à Amazônia, até então vista como inexpugnável, e que 

significará a abertura de novas frentes de trabalho e de atração de populações que 

pudessem transformar um imenso vazio em um enorme celeiro de produção agrícola e 

criação de gado.  

O contato com diversas tribos indígenas, a tentativa de “civilizá-los” e os 

impactos que isso causará, terão consequências danosas para essas populações, 

principalmente a partir da década de 1970, muito embora algumas medidas tenham sido 

positivas. Mas, não é nosso objetivo analisar neste trabalho essa questão, que requer 

uma abordagem à parte, já tendo sido objeto de várias pesquisas. 

 Essas ações, celebradas como um avanço da civilização brasileira, de medidas 

adotadas visando acelerar o desenvolvimento do capitalismo em nosso país, e que 

permitirá fazer o País avançar “cinquenta anos em cinco”, deixarão marcas positivas e 

negativas.  

Positivas para o País, que verá a partir de então um rápido desenvolvimento em 

direção ao centro do território brasileiro, e ao Norte, até então completamente isolado e 

acessível somente por vias fluviais. Mas, negativas, quando se analisa o processo de 

ocupação e de distribuição de terras, consolidando um sistema perverso de exploração 

do solo caracterizado pela grande propriedade latifundiária. 

Esse sistema monopolista da terra foi originado na maneira como as concessões 

de terras eram direcionadas para grupos econômicos, famílias tradicionais paulistas, 

principalmente, e pela corrupção dos agentes públicos que se envolviam em 

falsificações de registros de propriedades para beneficiar malfeitores e grileiros.  

Com esta medida gerou-se um problema crônico e disputas permanentes na luta 

pela terra, então ocupada por migrantes, vindos principalmente do Nordeste.  Seguiam 

também os caminhos da integração e procuraram nesses lugares um refúgio para viver e 

fazer produzir nessas novas terras, nas quais se tornaram posseiros sem a preocupação 
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de regularizá-las, porque o que bastava para eles era ocupá-las e transformá-las em 

roças que pudessem garantir alimentos para a família. 

 Passados os cinco anos, acelerados segundo se pretendeu estabelecer ao ritmo do 

desenvolvimento proposto pelo Plano de Metas do governo Juscelino Kubitscheck, cujo 

processo de interiorização e a abertura de diversas estradas foram fundamentais para a 

expansão da indústria automobilística, as próximas políticas que impactariam a região, 

embora fossem aplicadas depois do golpe militar de 1964, já tinham sua gênese sendo 

gestada nas escolas militares dos Estados Unidos e esboçada no Brasil a partir da 

criação da Escola Superior de Guerra (ESG). Elas viriam impregnadas da Doutrina da 

Segurança Nacional, e escoradas no binômio: Segurança e Desenvolvimento.  

As teorias de Mackinder, Mahan (e em certa medida Spykman) povoariam o 

universo maniqueísta militar, no ritmo da guerra fria, aqui entendido como 

“bipolaridade” (aprofundaremos melhor essa questão adiante). E a Amazônia será a 

“ilha-mundo”, o “pivô geográfico”, o heartland dos estrategistas militares brasileiros. 

 
(...) os dois mestres da geopolítica prática – um marinheiro (Mahan) e o outro 
geógrafo e estadista (Mackinder) – o que realmente fizeram foi estratégia, 
não apenas militar ou naval, mas estratégia em sua mais elevada acepção. É 
por isso que na obra de ambos encontramos de fato não só formulados, mas 
debatidos e defendidos os verdadeiros conceitos estratégicos que sugeriam 
aos respectivos governos: Mahan (queria) afirmar a hegemonia norte-
americana no continente ocidental e no Extremo Oriente, visando no futuro 
suceder a Inglaterra na liderança do mundo; e Mackinder (queria) conservar a 
supremacia britânica, impedindo a emergência no continente de um poder 
capaz de controlar o “coração do mundo”. (COUTO E SILVA, apud 
VESENTINI, 2009, p.216) 
 
 

A geopolítica assumiria a sua dimensão maior em toda a história do Brasil nesse 

período, na elaboração de estratégias cujo foco era a defesa das fronteiras contra o 

inimigo externo, e o desenvolvimento nacional buscando consolidar o capitalismo e 

combater o inimigo interno, aliado do comunismo soviético. 

 
 

2.2 – O REGIME MILITAR E A IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL23 

 

                                                 
23 No mês de abril, deste ano (2013), em meio às discussões sobre o golpe militar, e já com essa pesquisa 
em andamento, publiquei em meu blog essa parte que está aqui incluída. O meu objetivo era contribuir 
com o debate que se fazia também no âmbito da Comissão de Altos Estudos – Projeto Memórias 
Reveladas: Centro de Referências das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985), do qual eu participo como 
um de seus membros. O artigo pode ser lido através do link : 
http://gramaticadomundo.blogspot.com.br/2013/04/ditadura-civil-militar-quem-dominava-o.html 
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 A crise política brasileira, causada pela renúncia do então presidente Jânio 

Quadros, em 1961 gerou uma instabilidade institucional e reações nas Forças Armadas 

que culminou em 1964 com a deposição do vice que o sucedeu, João Goulart. Quando 

desenvolvi a minha Dissertação de Mestrado, entendi que somente seria possível 

compreender o que havia levado os guerrilheiros do Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB) a se embrenharem nas matas do Araguaia buscando o fio da meada, ou seja, as 

origens do golpe militar de 1964. Muito embora saibamos, até pelo que foi dito nas 

linhas aqui escritas anteriormente, que havia já em curso uma alteração no processo de 

ocupação de regiões até então pouco exploradas, a utilização da geopolítica para sua 

defesa enquanto fronteira, e também como uma “core área”.24 Mas sua consolidação 

será mesmo no pós-1964.  

Até porque, a Doutrina de Segurança Nacional, que dará sustentação a essa 

estratégia de avanço civilizacional em direção à Amazônia, será também um elemento 

motivador da intervenção militar e o elemento basilar que estará por trás de todas as 

políticas que serão implementadas, principalmente após 1968, quando o regime assume 

declaradamente as feições de uma ditadura, e toda a sua estrutura estatal será organizada 

baseada nos conceitos formulados nas escolas militares. 

 Embora haja uma polêmica recente, que procura atribuir aos civis a mesma 

responsabilidade sobre a condução do regime ditatorial, o estudo sobre qual a ideologia 

que o sustentou e o mecanismo de funcionamento das estruturas do estado, apontam 

claramente para o total controle do poder, afora o econômico, nas mãos dos militares. 

É preciso considerar os diferentes motivos que originaram o golpe, que se 

confundem entre questões econômicas nacionais e elementos da geopolítica mundial, 

com a guerra fria em curso, opondo socialismo x capitalismo, e a construção de valores 

de cunho nacionalistas conservadores que envolviam civis, mas que teve todo o seu 

arquétipo montado a partir da Escola Superior de Guerra, tendo à frente seu mais 

conhecido ideólogo, Golbery do Couto e Silva.  

                                                 
24 Também pertencem à linguagem da geografia política as core áreas, reveladoras da problemática 
morfofuncional. A core área é a célula a partir da qual o Estado ter-se-ia se desenvolvido. A core area 
nem sempre existe. Muitos Estados não foram construídos a partir dessa célula primitiva. De qualquer 
forma, o conceito é útil e foi desenvolvido em tipologias surgidas de códigos semânticos que colocam a 
tônica sobre o espaço (core area central, periférica ou excêntrica, externa), seja sobre o tempo, seja sobre 
sua dimensão. (RAFFESTIN, 1993, p.25)  
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Diferentes, mas iguais, já que os objetivos terminaram se somando, juntando, 

assim, a burguesia nacional e internacional com esses valores que já estavam sendo 

construídos bem antes do golpe, anterior até mesmo à posse de Juscelino Kubitscheck. 

Assim, todo o poder político, notadamente os setores estratégicos, e aí 

compreendido esse termo vinculado ao conceito de segurança nacional, permaneceram 

inequivocamente sob o controle dos militares. O planejamento estratégico formulado 

por Golbery, que pode ser avaliado em livro publicado pela Editora da Universidade de 

Brasília, (SILVA, 1981) tem toda a sua preocupação centrada na “segurança nacional”. 

Destaco um pequeno trecho de um denso livro que expõe com clareza essas ideias. 

 
 

Limitemo-nos, pois, ao âmbito mais restrito da política de segurança 
nacional, aquela já tantas vezes definidas como visando a salvaguardar a 
consecução dos objetivos vitais permanentes da Nação, contra quaisquer 
antagonismos tanto externos como internos, de modo a evitar a guerra se 
possível for e empreendê-la, caso necessário, com as maiores probabilidades 
de êxito. (Ibidem., p. 22) 

 

É bem verdade que nos discursos elaborados desde o começo do movimento 

golpista, dizia-se que o objetivo era ceder a condução política para os civis e retomar o 

processo democrático no rumo por eles considerado o correto. Nitidamente com o 

objetivo de garantir com certeza que o Brasil estaria ao lado dos Estados Unidos contra 

o perigo comunista que encontraria guarida no governo Goulart. 

Mas, todos esses fatos se modificam a partir de 1968. Com a aplicação do Ato 

Institucional nº 5 e logo no ano seguinte, com a doença do general-presidente Costa e 

Silva, não se permitiu a posse do vice-presidente Pedro Aleixo.25 Assumiu, então, logo 

em seguida ao afastamento do então presidente, uma Junta Militar composta pelos 

ministros: Aurélio de Lira Tavares, do Exército; Augusto Rademaker, da Marinha; e 

Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. Essa Junta Militar escolhe posteriormente, 

dois meses depois, o novo presidente, aquele em cujo período de governo se 

intensificará a repressão e o endurecimento do regime, ao caracterizar mais 

destacadamente uma ditadura sangrenta: o General Emílio Garrastazu Medici. 

Fortalece-se a partir de então, todo o aparato construído com base na Ideologia 

da Segurança Nacional, que já funcionava desde 1964, mas que recebe os maiores 

                                                 
25 O Congresso Nacional inclusive já aprovou uma lei, sancionada pela Presidenta Dilma Roussef, de nº 
12.486, de 12 de setembro de 2011, que “inclui o nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que foram 
ungidos pela Nação Brasileira para a Suprema Magistratura”. 
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investimentos a partir desse período, espalhando o terror e impedindo qualquer tipo de 

manifestação da sociedade civil organizada.  

Os que ousaram enfrentar esse aparato militar foram caçados, presos, torturados 

e assassinados nos porões dessa estrutura, nas sombras de quartéis e delegacias de 

polícias civil, militar e federal, todas elas enquadradas no organograma do Sistema 

Nacional de Segurança, comandado a partir do SNI. Por um Ministro-Chefe militar, 

General obviamente. (FIGURA 10) 

Nas palavras do então coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio 

Fonteles, “(...) o Estado ditatorial era como um polvo negro com tentáculos. A sua 

cabeça era o Sistema Nacional de Informações (Sisni), alimentado por outros órgãos de 

informação como o SNI, CIE (Exército), Cenimar (Marinha) e Cisa (Aeronáutica)”.26 

 

Figura 10 

 

Além disso, por todos os ministérios e órgãos públicos, incluindo universidades, 

funcionavam as DSIs (Divisões de Segurança e Informações). E os DOI-CODIS 

(Departamento de Operações de Investigações – Centro de Operações de Defesa 

                                                 
26 http://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/100333621/claudio-fonteles-o-sistema-da-ditadura-era-brutal-
e-assassino 
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Interna). Ainda havia a Polícia Federal, e até mesmo a estrutura das polícias militares, 

fato que persiste até os dias de hoje, foi concebida para incorporar esse sistema, e 

indiretamente estavam vinculadas ao controle da cabeça dessa estrutura. 

 Segundo GASPARI (2002, p.159),  

 
Em setembro de 1974 havia no SNI vinte oficiais do Exército”. “Dessa lista 
de vinte sócios fundadores do SNI saíram um presidente da República 
(Figueiredo), dois chefes do Serviço (Figueiredo e Octavio Aguiar de 
Medeiros) e dois chefes da Polícia Federal (Newton Leitão e Moacyr 
Coelho). Outros cinco (Newton Cruz, José Luiz Coelho Netto, Edmundo 
Adolpho Murgel, Mario Orlando Ribeiro Sampaio e Geraldo Araujo Ferreira 
Braga) chegaram ao generalato e tornaram-se destacados chefes nos serviços 
de informação do regime (Apud: APGCS/HF). 

 

O SNI era o cérebro de um sistema montado desde o golpe de 1964 para manter 

o controle do poder político e o domínio do Estado brasileiro, nas mãos dos militares. 

Era a espinha dorsal do regime militar, e ela estava sob o comando e o pulso firme dos 

oficiais generais, na presidência da República e no Estado Maior das Forças Armadas 

(EMFA). 

Figura 11 
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“Pela estrutura logística, o SNI ficou entre os dez mais bem equipados serviços 

de informações do mundo. Seu poder de alavancagem política foi superior ao da CIA, 

do Intelligence Service, ou mesmo da KGB”. (IDEM, p.169)  

Naturalmente, toda essa estrutura contava com o apoio civil, inclusive e 

principalmente, nas DSIs. Mas o comando estava com os militares. Inclusive na 

Operação Bandeirante (OBAN), tida como uma prova do envolvimento de grandes 

empresários, portanto civis, na “condução do regime” (sic).  

A OBAN foi gestada dentro do Sistema Nacional de Informação, e também ela 

não fugiu ao controle dos generais que estavam em seu comando. Assim como a 

malfadada Operação Condor, gestada por esse sistema de informação e repressão 

brasileiro que se espalhou por outros países da América Latina, com o apoio da CIA. 

(FIGURA 11) 

Constituía-se, assim, um regime militar, que se tornou uma ditadura violenta e 

descontrolada. Contando com o apoio e a participação de elementos da sociedade civil. 

Mas ao contrário do termo “militares”, que identifica um setor da sociedade, 

institucional e vinculado à estrutura do Estado, “civil” é genérico e amplia para além da 

dimensão que deve ser dada a quem de fato apoiou e participou do golpe militar de 

1964.  

O correto é identificar a burguesia nacional, os banqueiros e os latifundiários, 

como os setores interessados em abortar os rumos que tomavam o governo de João 

Goulart. E assim o fizeram, apoiaram e financiaram o governo e a estrutura montada 

para caçar os militantes de esquerda que se opunham ao regime militar. Inclusive com a 

participação de economistas, advogados, profissionais liberais, professores em órgãos 

do Estado e até em ministérios.  

Mas, eram subordinados ao comando central do regime, os generais, e 

completamente subservientes à estrutura que fora montada por esses. E, 

permanentemente vigiados por essa mesma estrutura citada acima. Qualquer deslize, 

inclusive em casos de corrupção, eram sumariamente alijados. 

É absolutamente correto se afirmar que se criou uma rede de empresários com o 

objetivo de financiar muitas dessas operações, e o caso mais significativo é da Operação 

Bandeirantes (OBAN). Mas, tal fato não os tornam condutores do processo político e 

dos rumos que tomavam o regime. Principalmente a partir de 1969 esses “civis” 

tornam-se completamente subservientes aos objetivos da ditadura militar, até mesmo 

parlamentares, de todos os matizes, espalhados pelo Brasil nas várias ARENAs (Aliança 
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Renovadora Nacional, 1, 2, 3 etc...) que existiam em casos de divergências políticas 

locais.  

Quando foi preciso, no princípio de seu fim, o general-presidente Ernesto Geisel 

criou os tais dos “senadores biônicos”, nomeados um por cada Estado, para burlar a 

derrota eleitoral que deu maioria no senado á oposição (MDB). Era o chamado “Pacote 

de Abril”.27 

Obviamente, os civis participaram de várias maneiras do regime militar e em 

vários cargos em um Estado de tamanho descomunal. Jamais caberia nele somente 

militares. Mas isso não os fez, jamais, condutores da política adotada, principalmente a 

que norteou o rumo do regime, os PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), I e II, 

que seguiam as razões geopolíticas e os conceitos da Doutrina de Segurança Nacional. 

Mesmo quando se tratava de fortalecer o capitalismo brasileiro, algo que ficou mais 

forte no II PND.  

Portanto, do início (1964), ao fim (1985) o comando do regime sempre esteve 

nas mãos dos militares, das suas mais altas patentes, e toda a condução da política, 

seguindo-se estratégias definidas pela DSN (Doutrina de Segurança Nacional) e 

executadas pela estrutura militar-repressiva em momento algum passou para o controle 

dos setores da sociedade civil que os apoiavam e que controlavam o poder econômico 

brasileiro. Os que ousaram divergir foram sumariamente afastados. 

 

2.3 – AS ORIGENS DA DOUTRINA DE SEGURANÇA NACIONAL 

 

 A Doutrina de Segurança Nacional não foi originada por estrategistas brasileiros. 

Muito embora tenha aqui no Brasil sua difusão feita a partir da Escola Superior de 

Guerra, e tendo como seu principal ideólogo Golbery do Couto e Silva, secundado 

(embora em níveis semelhantes de importância teórico-ideológica) pelo general Meira 

Matos28. Antes deles, ao traçar as franjas dessa ideologia, Mário Travassos, Everardo 

Backheuser e Delgado de Carvalho, acompanhavam o avanço da geopolítica mundial. 

                                                 
27 As eleições de 1978 proporcionou a renovação de dois terços do Senado. O governo, no entanto, temia 
uma nova derrota generalizada – assim como ocorrido em 1974. Para garantir a maioria no Congresso, 
instituiu uma nova regra: metade das vagas disputadas deveria ser preenchida pelo voto indireto do 
Colégio Eleitoral, composto por membros da Assembléia Legislativa e delegados das Câmaras 
Municipais. Assim, um terço dos senadores não foi escolhido pelo voto direto, mas referendados após 
uma indicação do Presidente da República. Esses parlamentares ficaram conhecidos como senadores 
biônicos. Cf.: http://www.brasil.gov.br/brasilia/conteudo/historia/1977/pacote-de-abril 

28 O General Carlos Meira Matos foi um dos mais importantes teóricos da geopolítica brasileira. E um dos 
que mais produziram livros e artigos que consubstanciaram uma linha ideológica que servirá 
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 Assim definiu VLACH (2003, p.8) as relações entre esses personagens da 

geopolítica brasileira: 

 
Durante o governo de Juscelino Kubitschek, as teses da “escola brasileira de 
geopolítica” se fizeram mais conhecidas. Se consideramos que a concepção 
predominante de geopolítica é aquela segundo a qual o Estado estabelece sua 
política considerando o papel desempenhado pelas “condições geográficas” e 
que no Brasil, o tamanho do território é motivo de orgulho nacional e convida 
a uma comparação com os Estados Unidos, podemos compreender o 
interesse suscitado pelas obras de Golbery do Couto e Silva e Carlos de 
Meira Mattos, que exploram o “filão” proposto por Mário Travassos, 
Everardo Backheuser e Carlos Miguel Delgado de Carvalho. Meira Mattos 
(1975, p.53) afirma que “Backheuser foi um teórico da geopolítica brasileira, 
deu-lhe um método, sistematizou-a. Travassos aplicou-a com maestria no 
diagnóstico de nossas potencialidades”. Por sua vez Golbery do Couto e Silva 
dedica seu livro Geopolítica do Brasil ao “ilustre mestre Prof. Delgado de 
Carvalho”. 

  

 Essa vertente foi fortemente difundida a partir dos EUA, cujos caminhos 

traçados por um nacionalismo erguido à luz da DSN, o conduzia à liderança da 

hegemonia do poder mundial, consolidado após a segunda guerra mundial, quando a 

guerra fria, inspirará a bipolaridade e a afirmação dessa doutrina.  

Paradoxalmente, os geopolíticos brasileiros, embora alinhados com a doutrina 

elaborada a partir dos EUA, procurarão alinhavar um discurso nacionalista. A tese do 

combate ao inimigo interno e externo, no âmbito da guerra fria, enxergava os seguidores 

da União Soviética e Cuba como potencialmente perigosos.  

Os EUA eram mais do que aliados, e a partir desse país a base da ideologia que 

definiu a estratégia de atuação da ditadura militar foi construída e disseminada, para o 

Brasil e a América Latina de modo geral. Muito embora, a tradição dos comunistas 

brasileiros incorporasse desde a Era Varguista, o discurso nacionalista, tal fato não era 

levado a sério pelos teóricos da geopolítica brasileira. O alinhamento deveria ocorrer a 

partir da concepção que definia o ocidente como o lado ao qual estavam incorporados os 

valores da cristandade. 

 Toda essa construção ideológica se intensificou após o fim da segunda guerra 

mundial, a partir da bipolaridade que definiu a geopolítica mundial em dois campos, 

                                                                                                                                               
posteriormente como base para a implantação das políticas que serão adotadas pelo regime militar 
brasileiro. Em 1964, após a deposição do governador Mauro Borges, cassado pelo regime, Meira Matos 
assumiu interinamente o Estado de Goiás como interventor, de 26/11/1964 até 23/01/1965, e logo depois 
tornou-se sub-chefe do gabinete militar do presidente Castello Branco (1964-1967). Deixou a ativa em 
1973, quando era vice-chefe do Estado Maior das Forças Armadas. Doutor em Ciência Política, era 
consultor da Escola Superior de Guerra, instituição da qual participou desde os seus primórdios.   
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dando início à guerra fria opondo dois mundos representados pelas lideranças da União 

Soviética e pelos Estados Unidos da América.   

Na minha Dissertação de Mestrado (CAMPOS FILHO, 2012, p.77) teço em 

rápidas palavras o quanto isso influenciou nas políticas que levaram ao impasse durante 

o governo João Goulart e, como consequência, o estabelecimento de uma ditadura 

militar após o golpe de 1964. O objetivo era contextualizar as condições que o mundo 

vivia nessa disputa entre comunismo x capitalismo, situação que se radicalizou mais 

ainda após a vitória da revolução cubana em 1959.  

 Contudo, muito embora haja uma clareza quanto à ideologia que motivou a 

construção do aparato que solidificou o Estado militar brasileiro, poucos autores e 

pesquisadores se debruçaram sobre as suas origens, dando na maioria das vezes a 

entender que a Doutrina de Segurança Nacional teria sido formulada a partir da Escola 

Superior de Guerra.  

É bem verdade que essa instituição foi criada devido às preocupações 

geopolíticas, já que dentre os militares, conforme dito acima, se encontravam os 

principais teóricos estrategistas que faziam essa leitura do espaço geográfico como fonte 

de poder, e da necessidade de ocupá-lo em toda a sua dimensão e fortalecer a proteção 

de suas fronteiras.  

A ESG, de fato, se consolidará como uma academia militar, embora alguns 

professores, ou professoras, que se destacaram fossem civis, como Terezinha de Castro, 

responsável pela elaboração de um livro considerado clássico na geopolítica brasileira.  

 Nele, aliás, logo em sua introdução ela expõe os nomes dos principais teóricos 

da geopolítica. Mas, chama a atenção nesse destaque a referência ao trabalho de Ratzel, 

não necessariamente ao lesbensraum, o que seria natural por ser o ponto crucial de sua 

teoria, e sim a referência a duas obras desse autor sobre os Estados Unidos. E faz 

ligação entre esses trabalhos e as “suas sete leis de crescimento do Estado”. 

 
Em sua teoria do espaço vital (lebensraum), sintetizou o crescimento 
orgânico do Estado, afirmando que não haveriam de substituir os territórios 
politicamente organizados, aos quais não se “oferecem ao crescimento razões 
naturais ou econômicas”. Assim, dentro da concepção de Ratzel, só “um 
território extenso, esparsamente povoado, é um grande Estado do futuro. 
Em essência, o lebensraum parece ter tido base na obra de Ratzel intitulada 
Os Estados Unidos da América, de 1880. Neste trabalho são estudados os 
fundamentos do poder estatal exemplificados na hegemonia estadunidense no 
seio da família americana de nações. No entanto, a teoria do espaço vital, 
propriamente dita toma maior desenvolvimento e profundidade em Leis do 
Crescimento Territorial dos Estados Unidos (1896), ampliando-se mais ainda 
na sua Geografia Política (1897). (CASTRO, 1999, p. 27/28) 
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 Também chama a atenção, ainda em suas considerações introdutórias, um 

elemento importante daquilo que nos propomos aqui investigar, principalmente nessa 

relação entre os Estados Unidos, os militares brasileiros e a Doutrina da Segurança 

Nacional. Ao se manter ainda nas referências a Ratzel, ela resume o significado daquilo 

que se expressava por meio do termo lebensraum, e que será, também, a base da 

ideologia que será alinhavada na relação entre as escolas militares estadunidenses e a 

ESG. 

  

Partindo-se, então, de Ratzel veremos que o lebensraum representou muito 
mais como fonte de poder do que propriamente como um apetite de matérias-
primas. E, nesse contexto, O Poder Nacional se relaciona com a própria 
sobrevivência, ou seja, aquilo que se convenciona definir englobadamente 
como Segurança.  
E só os Estados capacitados para garantir sua segurança são considerados 
grandes potências. (IBID., p.29) 
 

 Evidentemente, a obra de Terezinha de Castro tem uma abrangência muito 

maior, e referências a inúmeros geopolíticos e estrategistas, e a fatos que definiram as 

disputas travadas no âmbito da guerra fria. Mas há outras ênfases importantes, como a 

dois dos principais teóricos da geopolítica mundial, Mackinder e Mahan.  

Compreendo que tal fato se deve além da importância que os dois possuem no 

campo da geopolítica mundial, ao alcance de suas teorias e aos objetivos que elas 

alcançaram a partir de seus estudos. Suas teorias, acrescidas à de Nicolas Spykman, 

estranhamente pouco citado por ela, foram fundamentais na composição das estratégias 

que irão definir as atuações dos EUA no âmbito da disputa geopolítica mundial, e que 

será conhecida como “guerra fria”. 

 Mas, o interessante é observar que tais estudos são anteriores aos conflitos 

mundiais que irão sacudir o mundo, nas primeiras décadas e em meados do século XX. 

E por eles, na aplicação das análises geopolíticas tendo em vista as estratégias de 

comando de grandes estados-nações, a hegemonia do poder mundial já podia ser 

vislumbrada pelas localizações de duas grandes potências, a Rússia e os EUA, que já 

despontavam desde o século XIX.  

Em comum, entre elas, além de suas posições geográficas, reconhecidamente 

estratégicas, e esses teóricos reafirmarão isso, pode-se somar o forte sentimento 

nacionalista, que será incorporado aos seus povos, reforçando em suas políticas a linha 

de defesa de seus territórios e do caráter expansionista que lhes marcarão a partir de 

momentos históricos temporalmente diferentes.  
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Os Estados Unidos com o Destino Manifesto, ainda no século XIX, e a Rússia 

com a revolução bolchevique-comunista, quando se expande e torna-se a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a partir da segunda década do século XX.29 

 Mackinder expôs sua teoria na Royal Geographical Society, em 190430 e por ela 

se tornou conhecido principalmente por dar ênfase ao “poder terrestre”, ao divergir de 

Mahan e por identificar o que para ele seria “o pivô geográfico da história”: o heartland. 

A região que compreendia todo o domínio russo e boa parte das estepes asiáticas em 

direção à Europa. 

  
Os Estados Unidos recentemente tornaram-se uma potência oriental, afetando 
o equilíbrio europeu não diretamente, mas através da Rússia, e irão construir 
o canal do Panamá para tornar seus recursos do Mississipi e do Atlântico 
disponíveis no Pacífico. Desse ponto de vista, a divisão real entre leste e 
oeste será encontrada no oceano Atlântico. 
(...) 
A reviravolta do equilíbrio de poder em favor do Estado pivô, resultando em 
sua expansão sobre as terras marginais da Eurásia, permitiria o uso de vastos 
recursos continentais para a construção de frotas navais, e o império mundial 
estaria à vista. Isso poderia acontecer se a Alemanha se aliasse à Rússia. 
(...) 
O desenvolvimento das vastas potencialidades da América do Sul pode ter 
uma influencia decisiva no sistema. Podem fortalecer aos Estados Unidos ou, 
pelo contrário, se a Alemanha pudesse desafiar com sucesso a doutrina 
Monroe, poderia separar Berlim do que talvez possa descrever como política 
de pivô. (MACKINDER, 2011, p. 99) 
 
 

 Por outro lado, Alfred Mahan, havia dado maior importância ao poder marítimo, 

e em suas análises geopolíticas insistia para que os EUA exercessem seu domínio sobre 

os mares que os circundavam e que mantivesse entre eles uma necessária e estratégica 

ligação. Principal referência da escola geopolítica estadunidense, Mahan será 

fundamental no fortalecimento da política expansionista marítima desse país, 

influenciando com sua teoria a concretização da construção e controle do Canal de 

Panamá pelos EUA, ao estabelecer a necessária ligação entre os dois oceanos (Pacífico 

e Atlántico) de enorme importância estratégica para o domínio dos mares, conforme 

propalado por ele. “O poder marítimo de Mahan tornou-se a bíblia dos defensores do 

                                                 
29 As obras de Eric Hobsbawm são essenciais para compreendermos o processo histórico que levou esses 
dois países e tornarem-se grandes potências. São elas, na sequência indicada:  "Era das Revoluções" 
(1789-1848), "A Era do Capital" (1848-1875) e "A Era dos Impérios" (1875-1914).  E “A Era dos 
Extremos: o breve século XX”. À exceção deste último, publicado pela Editora Cia das Letras, todos os 
outros são publicações da Editora Paz e Terra. 

30 Conferência lida na Royal Geographical Society, em 25 de janeiro de 1904. Texto publicado no The 
Geographical Journal, Vol. 23, número IV, abril de 1904, pp. 421 – 37. 
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destino manifesto estadunidense e dos partidários da política de expansão do poderio 

naval norte-americano”. (MELLO, 1999, p. 15) 

 Para Terezinha de Castro, a geopolítica de Mahan assume as características de 

geoestratégia, ao vincular o poder marítimo à política nacional. Para ela suas 

concepções demonstravam “que os EUA reuniam fatores necessários ao 

desenvolvimento do Poder Marítimo, visto que o seu posicionamento, sua configuração 

fisiográfica e extensão territorial preenchiam tais requisitos”. (CASTRO, 1999, p.108). 

E enxergava que, por essa teoria, é aplicada ao Brasil uma nítida importância “no 

âmbito regional do Atlântico Sul”. Ela destaca que isso se daria: 

  
• Pelo posicionamento no saliente oriental do continente sul-americano, e 
por ser o possuidor da maior extensão de costa na área. 
• Por se encontrar na área de estrangulamento do Atlântico (linha Natal-
Dacar), e portanto, na ante-sala das massas continentais situadas no 
Hemisfério Norte. 
• Pelo caráter geohistórico que nos transmitiu o português, continuamos, a 
despeito de nossa continentalidade e políticas integracionistas, muito mias 
ligados ao mar; encontra-se à beira do Atlântico o nosso ecúmeno estatal, no 
nosso núcleo geohistórico, envolvendo 80% do nosso efetivo populacional. 
(IBID., p.108) 
 
 

 Ainda referindo-se a esses dois teóricos da geopolítica, o general Golbery do 

Couto e Silva, assim se expressou: 

 
Avaliando a conjuntura internacional, à luz de objetivos nitidamente 
nacionais e  estabelecendo uma premissa de bases sobre a evolução dos 
acontecimentos, os dois grandes mestres da geopolítica prática – um, 
marinheiro e o outro, geógrafo e estadista – o que realmente fizeram foi 
estratégia, não apenas estratégia militar ou naval, mas estratégia em sua mais 
elevada acepção. E por isso é, que nas obras de ambos, encontramos não só 
formulados, mas debatidos e defendidos com todo o ardor do proselitismo, os 
verdadeiros conceitos estratégicos que sugeriam aos respectivos governos. 
(SILVA, 1981, p.31) 
 
 

 O general e geopolítico brasileiro se refere, no caso de Mahan a afirmação da 

“hegemonia norte-americana no continente ocidental e no extremo-oriente”, bem como 

à criação de uma linha de ligação entre os dois oceanos, com a forte proteção de um 

canal que era a garantia de assegurar o “domínio inconteste do Atlântico e do Pacífico”. 

 Quanto a Mackinder, à elaboração de estratégias que visavam garantir a 

supremacia britânica de forma a impedir a emergência de outro poder capaz de controlar 

“o coração do mundo”. Também, ressaltava a necessidade de impedir qualquer aliança 

entre Alemanha e Rússia, estabelecendo entre os dois países “um cordão sanitário”.  
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 Percebe-se nitidamente nas abordagens acima, em palavras que foram escritas 

logo nos primeiros anos do regime militar, o espírito da bipolaridade presente em toda a 

sua dimensão na guerra fria, inclusive delimitando campo. Essas ideias darão substância 

às estratégias que serão montadas nos planos que foram elaborados, ao buscar o 

desenvolvimento nacional, a integração do território e as alianças internacionais, 

prioritariamente com os EUA. Dando suporte para essas ações a Doutrina de Segurança 

Nacional, criada naquele país a partir dessas elaborações e das teorias de Nicholas 

Spykman, como veremos adiante. 

 Mackinder viveu por mais tempo no século XX, do que Mahan. Pôde assim, 

revisar parte de sua teoria, principalmente com o advento do poder aéreo. Mas no 

essencial foi mantida sua visão do heartland, que passou a se constituir em objeto 

permanente de estudos estratégicos no âmbito da geopolítica mundial.  

A continentalidade x maritimidade se fez presente, sempre, em momentos 

críticos da disputa pela hegemonia mundial. E a ela foi acrescida a teoria de Spykman, 

que depois de Mahan tornou-se o geopolítico mais importante dos EUA. Spykman foi 

além da teoria de Mackinder, segundo a qual dominaria o mundo quem controlasse o 

heartland. 

  
Nicholas Spykman, geógrafo e geoestrategista foi o responsável, com sua 
teoria, pela política externa adotada pelos Estados Unidos, durante toda a 
guerra fria. Um dos pilares de sua teoria impunha a necessidade de os 
Estados Unidos estabelecerem alianças que pudessem manter a então União 
Soviética restrita à influência do Heartland. Dessa forma, toda a sua ação 
geopolítica se deu no sentido de exercer o controle sobre o Rimland. Ou seja, 
dominar as principais nações que se situavam no entorno do “crescente 
interno”, que seria a área da Eurásia que circulava o Heartland.31 
 
 

 Spykman tornou-se um personagem destacado na consolidação das estratégias 

da guerra fria. Sua teoria sobre o rimland, e a necessidade de estabelecer uma política 

de contenção aos avanços do comunismo, abrange também a América, denominada por 

ele de hemisfério ocidental.  

Por esse motivo ele considerava fundamental que os EUA mantivessem controle 

absoluto sobre a parte mediterrânea, que ele incluía o México, Colômbia e Venezuela, 

que deveriam ser de seu domínio incontestável. E destacava a necessidade de uma 

especial atenção sobre o que ele denominava “região do ABC”, composta pela 

                                                 
31 http://gramaticadomundo.blogspot.com.br/2012/03/russia-e-o-ira-o-que-eles-tem-em-comum.html. 
Acesso em 04/09/2013. 
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Argentina, Brasil e Chile, de onde poderia partir, efetivamente, uma possível ameaça à 

hegemonia estadunidense. Para Fiori, Spykman foi o “pai da escola geopolítica norte-

americana”. 32  

 
(...) o peso da Geopolitik abate-se sobre a geopolítica, de modo que ambas 
praticamente desaparecem desde um ponto de vista acadêmico, e se 
submergem nos escritórios políticos e militares onde é gerida a Guerra Fria. 
Nem a estagnação tensa da política internacional, nem a política interior – 
com a repressão macarthista vigilante, nem os novos paradigmas 
disciplinares convidavam a especulações acadêmicas além da “contenção e 
dissuasão” já desenhadas por Spykman. (FONT RUFI, 2006, p.74). 
 
 

                 As ideias de Spykman consolidaram-se nas políticas externas adotadas pelos 

EUA desde a segunda guerra mundial, e as estratégias definidas, para além do Rimland, 

concentravam-se na “teoria da contenção”, pela qual se procurava impedir uma 

ampliação do poder da União Soviética.  

Essas concepções serão fundamentais na aplicação das políticas de 

fortalecimento dos governos de países europeus que, após a segunda guerra mundial, 

mantiveram-se alinhados aos EUA. O instrumento principal para a adoção dessa política 

foi o “Plano Marshall”, pelo qual grandes investimentos financeiros foram destinados 

àqueles países com o intuito de recuperá-los em todas as suas estruturas destruídas pela 

guerra, por isso conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Européia.  

 

Felizmente para os aliados dos EUA, a situação da Europa Ocidental em 
1946-47 parecia tão tensa que Washington sentiu que o fortalecimento da 
economia europeia e, um pouco depois,também da japonesa,era a prioridade 
mais urgente, e o Plano Marxhall, um projeto maciço para a recuperação 
europeia, foi lançado, em junho de 1947. (...) para os americanos uma Europa 
efetivamente restaurada, parte da aliança militar anti-soviética que era o 
complemento lógico do Plano Marshall – a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN) de 1949 – tinha de basear-se realisticamente na 
força econômica alemã, reforçada pelo rearmamento do país. (HOBSBAWM, 
1995, p. 237) 
 
 

Com isso, estabeleceu-se para aquelas economias os princípios econômicos 

utilizados para recuperação dos EUA no período da grande depressão, com a aplicação 

da doutrina keynesiana e forte investimento estatal, mediante a aplicação dos recursos 

provenientes do tesouro estadunidense. Reedificou-se, assim, a economia europeia, 

mediante um sistema que ficou conhecido como walfare state ou “estado do bem-estar 

                                                 
32 Nicholas Spykman e a América Latina. Por José Luis Fiori. Publicado em  
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=3780. Acesso em 04.09.2013 
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social”, condição para apresentar à população europeia a capacidade dos estados 

capitalistas garantirem condições sociais de vida mais adequadas do que propunha o 

socialismo.  

Voltado para recuperação europeia, contudo, esse plano tinha como objetivo 

conter o avanço dos objetivos soviéticos, de expansão do socialismo. Atendia, assim, 

àquilo que propugnava as ideias geopolíticas de Nicholas Spykman.  

Firmava-se, com o apoio aos países europeus a ideia de estabelecer uma espécie 

de “cordão sanitário” (já experimentado depois da primeira guerra mundial), de 

isolamento da União Soviética. Essas políticas, acrescidas da criação da OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte), contrapostas pelo lado soviético com o 

Pacto de Varsóvia, inauguraram o período histórico que ficou conhecido como “Guerra 

Fria”. 

 Era preciso, no entanto, voltar-se, também, para a garantia do controle sobre o 

continente americano, onde despertava uma preocupação especial a América do Sul. 

Conforme vimos anteriormente, desde Mahan já se destacavam dentre as preocupações 

dos geopolíticos estadunidenses a necessidade de se controlar a denominada “região do 

ABC”. Ou seja: Argentina, Brasil e Chile. 

 A teoria de Spykman reforçará essa preocupação, e fortalecidas as defesas dos 

países europeus, dentro da estratégia de contenção, as atenções voltaram-se para o 

continente americano. O receio de que essa região pudesse fugir ao controle do domínio 

dos EUA se ampliou com a revolução cubana.  

Mas, desde antes, no final da década de 1940, os militares brasileiros, 

influenciados por essas teorias e já imbuídos do espírito da guerra fria organizaram-se 

para criar uma instituição que pudesse oferecer aos seus quadros, não só militares, mas 

também civis, os fundamentos ideológicos que garantissem ao país se proteger das 

influências do comunismo.  

Assim, em 1949, foi criada a Escola Superior de Guerra (ESG), que irá se 

constituir na principal instituição formadora dos quadros militares, devidamente 

formados numa linha ideológica de alinhamento com os EUA, embora com 

preocupações nacionalistas que em alguns momentos colidirá com os interesses 

estadunidenses, principalmente na questão das fronteiras e em especial a Amazônia.  

A ESG será responsável pela formação de uma geração de militares que chegará 

ao generalato com uma bagagem ideológica fundada no fortalecimento da geopolítica, e 

até mesmo na elaboração de concepções próprias, voltadas para a preocupação da 
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defesa interna do território brasileiro. Muito embora, essa também fosse uma das 

vertentes da Doutrina de Segurança nacional. A ESG, por essa importância, passou a ser 

conhecida como a Sorbonne brasileira. 

 Muito embora não seja consenso atribuir a criação da ESG aos geopolíticos 

estadunidenses, é impossível negar a influência gerada por uma presença de seus 

principais criadores em escolas militares daquele país, principalmente no National War 

College, situado em Washington.  

Fundado em 1946, seus objetivos são os mesmos pelos quais foi criada a ESG. 

Para a formação de quadros militares das três armas, dos serviços de Inteligência e para 

o Departamento de Estado, ao formular políticas e estudos geopolíticos voltados para a 

defesa interna e para ações externas, seja durante períodos de paz ou de guerra.  

Papel importante, também, na consecução desses objetivos, de formação e de 

preparação para ações geopolíticas desempenhou o Colégio Interamericano de Defesa, 

vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA) e, também, sediado em 

Washington, onde se formam especialistas em Estudos de Defesa e Segurança das 

Américas. 

 São essas influências que formarão os principais teóricos geopolíticos 

brasileiros, quase todos eles militares com estágios nos EUA e formação na Escola 

Superior de Guerra, onde os mais importantes serão, além de tudo, doutrinadores, 

mestres destacados na formação de uma escola de oficiais cujos principais quadros se 

destacarão à frente do Estado Militar brasileiro, tanto na expressão de seu cargo 

máximo, quanto na presença de postos estrategicamente importantes, na estrutura do 

que podemos chamar de “Estado de Segurança Nacional”, corporificado no Conselho de 

Segurança Nacional com todo o arcabouço político e jurídico que lhe será fornecido 

através da Lei de Segurança Nacional. 

 No Brasil, a LSN foi criada em 1969, com o objetivo de estabelecer punições 

para os crimes políticos. Incluía-se inclusive a censura a jornais prisão perpétua e a pena 

de morte. Transferia os julgamentos dos crimes tipificados contra a Segurança Nacional 

para o Superior Tribunal Militar (STM). Seus primeiros artigos resumem, em verdade, 

os elementos básicos que caracterizavam a Doutrina de Segurança Nacional: 

 

Art. 2º A segurança nacional a garantia da consecução dos objetivos 
nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos. 

Art. 3º A segurança nacional compreende, essencialmente, medidas 
destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a 
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prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra 
revolucionária ou subversiva. 

§ 1º A segurança interna, integrada na segurança nacional, diz 
respeito às ameaças ou pressões antagônicas, de qualquer origem, fôrma ou 
natureza, que se manifestem ou produzam efeito no país. 

§ 2º A guerra psicológica adversa é o emprego da propaganda, da 
contra-propaganda e de ações nos campos político, econômico, psicossocial 
e militar, com a finalidade de influenciar ou provocar opiniões, emoções, 
atitudes e comportamentos de grupos estrangeiros, inimigos, neutros ou 
amigos, contra a consecução dos objetivos nacionais. 

§ 3º A guerra revolucionária é o conflito interno, geralmente 
inspirado em uma ideologia, ou auxiliado do exterior, que visa à conquista 
subversiva do poder pelo controle progressivo da Nação.33 

 

 Dentre esses estrategistas geopolíticos citados, Spykman será o responsável pela 

difusão da doutrina que reforçará a guerra fria e influenciará na formação dos 

geopolíticos brasileiros e na Doutrina de Segurança Nacional que balizará as políticas 

aplicadas pela ditadura militar brasileira. 

 Sobre ele, Golbery do Couto e Silva assim se expressou: 

 
De Spykman, o ilustre mestre da Geopolítica entre os norte-americanos, 
lembremos apenas que, a despeito de haver proposto sempre uma estratégia 
da paz, nem por isso sentiu a menor necessidade de acompanhar Griffith 
Taylor em sua pueril proposição de uma Geopacifics universal. E é àquele 
que devemos uma definição, a nosso ver bastante clara, da Geopolítica como 
“o planejamento da política de segurança de um Estado, em termos de seus 
fatores geográficos”. (SILVA, 1981, p.32) 
 
 

 O que queremos, enfim, demonstrar, é que toda a ideologia da segurança 

nacional, que direcionou as políticas públicas durante o regime militar brasileiro, 

tiveram suas bases ideológicas firmadas nos EUA, onde a doutrina que a sustentava foi 

criada pelos geopolíticos daquele país. Suas ações eram direcionadas para a proteção 

daquelas áreas consideradas estratégicas pelos estadunidenses e para manter, ou 

construir, regimes políticos que lhes fossem favoráveis.  

Para esse motivo, a partir da década de 1960 inúmeros programas e ações foram 

aplicadas no sentido de reforçá-los, e, também, apoiar os militares na aplicação de 

golpes de estados contra governos que porventura ameaçassem estabelecer relações 

políticas com países da chamada “Cortina de Ferro”, ou, os países socialistas, inclusive 

a China. 

 E, na América, com a pequena ilha de Cuba, que após um processo 

revolucionário alinhava-se com a União Soviética e a transformava em alvo principal no 

                                                 
33 Cf: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=179024. Acesso em 9.09.2013 
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continente americano. No âmbito da Guerra Fria, os militares da “Sorbonne brasileira” 

optaram, conforme considerações já feitas anteriormente, em firmar compromissos com 

a geopolítica estadunidense, fosse por pragmatismo político ou pela preservação dos 

valores da civilização ocidental-cristã”. “No Brasil, consequentemente, a geopolítica 

serve de firme suporte para a bipolaridade e a adesão da Nação à luta anticomunista no 

interior da segurança nacional”. (COBLIN, 1978, p. 30) 

Três conceitos, segundo ele, compõem a espinha dorsal da Doutrina de 

Segurança Nacional: “A guerra generalizada, a guerra fria, e a guerra revolucionária”.  

COBLIN (Op. Cit. p.33) Quase todos eles surgidos nos EUA, do ponto de vista das 

formulações imediatas. 

Vou me ater a partir deste ponto à “guerra revolucionária”. Primeiro por já ter 

abordado, mesmo que rapidamente, a guerra fria. E, em segundo lugar, porque é a partir 

deste conceito que os militares brasileiros se unirão às formulações ideológicas 

estadunidenses para construir um ideário semelhante ao daqueles, e que serão 

responsáveis para construir, no Brasil, uma estrutura de segurança nacional implacável, 

que se estenderá nos momentos de maior radicalidade contra os grupos de esquerda na 

criação da “Operação Condor”, que unirá as ditaduras militares da América Latina na 

perseguição aos grupos guerrilheiros e/ou a militantes que lhes faziam oposição, muitos 

dos quais sem optarem pela luta armada. 

Definido o inimigo externo, os estrategistas da “Segurança nacional” passaram a 

identificar em todos os processos de lutas na América Latina a presença do comunismo. 

Procuraram construir uma estratégia contrarrevolucionária considerando não haver 

distinções entre os vários tipos de guerras. Fossem de libertação, Guerrilhas, subversão, 

terrorismo. Para eles, tudo eram “fases diferentes de um único processo, o da guerra 

revolucionária”. (COMBLIN, 1978, p. 44)  

Passaram a ver a guerra revolucionária mecanicamente, de forma maniqueísta e 

dentro dos princípios da bipolaridade. Buscavam combatê-la mediante a utilização de 

técnicas semelhantes utilizadas pelo inimigo, na crença de que obteriam, assim, as 

mesmas possibilidades de sucesso. O que significava, necessariamente, ganhar o apoio 

do povo. Segundo COMBLIN (Op. Cit, p.44) esse teria sido o principal erro cometido 

no combate aos guerrilheiros do Vietnam e que seria também aplicado no continente 

americano.  

Fechados em suas concepções de Segurança Nacional, e ao considerarem que a 

população da América Latina e do terceiro mundo não possuíam nenhuma afinidade em 
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sua história com o ideário comunista, menosprezavam o processo histórico de seus 

países e a violência que se abatia por séculos contra esses povos.  

A estratégia deveria, portanto, se basear em técnicas que fossem capazes de 

superar os soviéticos. Os guerrilheiros e “subversivos” que lutavam as guerras 

revolucionárias eram vistos como meros instrumentos de Moscou, e para derrotá-los era 

suficiente estabelecer o controle da população, tirá-la da influência desses grupos, 

impedir que a propaganda revolucionária encontrasse respaldo entre a população e 

isolar os combatentes, para poder destruir toda sua organização. 

Por essa compreensão, seria natural que todos os que porventura simpatizassem 

com a luta guerrilheira fossem considerados inimigos. Espelhando-se nas lutas 

anticolonialistas que se espalhavam pelo mundo, onde os grupos de libertação nacional 

obtinham apoio da União Soviética, os estrategistas militares que criaram a Doutrina de 

Segurança Nacional procuraram aperfeiçoar as técnicas adotadas nessas lutas, e o 

exemplo mais marcante é a da guerra de libertação da Argélia.  

O mais importante seria, então, o trabalho de inteligência que identificasse e 

localizasse o inimigo, e isso deveria ser feito anteriormente ou paralelo ao combate que 

se travava, de forma a transformar em alvo todos os simpatizantes e grupos favoráveis à 

causa revolucionária.  

 
Em seguida trata-se de detectar todos os membros da subversão. As técnicas 
são as mais variadas: presença permanente em toda parte: nos locais de 
trabalho, de transporte, de recreio; prisões rápidas, informações. 
Principalmente informações. Nessa guerra, a arma decisiva é a informação. 
Ela é necessária através de quaisquer meios. Os revolucionários sabem o que 
os espera. A tortura é a regra do jogo. 
Se a inteligência é um dos polos da guerra contrarrevolucionária, o outro polo 
é a ação psicológica. Trata-se de manter o povo afastado de qualquer contato 
com a subversão. Existem com essa finalidade, técnicas de organização da 
população (...) formação de brigadas, propaganda para controlar qualquer 
crítica. Finalmente, existe o que se denominou, nos Estados Unidos, a ação 
cívica militar: encontram-se equivalentes em toda parte, na América Latina: 
os exércitos seguem fielmente as receitas. A ação cívica militar nasceu por 
iniciativa de Kennedy. (COMBLIN, 1978, p. 46). 
 
 

 Todo esse processo identificado nesse estudo de Joseph Coblin, que traça uma 

radiografia da Ideologia de Segurança Nacional, pode ser atestado empiricamente a 

partir dos estudos das estratégias adotadas no combate à Guerrilha do Araguaia, bem 

como na maneira como os Planos de Ação do Estado militar serão impostos para a 

região Sul do Pará, e para toda a Amazônia.  
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Mesmo ao fim da Guerrilha, as políticas adotadas seguiam as linhas definidas 

pela Ideologia de Segurança Nacional, inclusive nos conflitos que se intensificavam a 

partir do final dos anos 1970, entre posseiros e grileiros.  

Muitos dos relatórios dos órgãos de segurança, citados e analisados no capítulo 

seguinte deste trabalho, demonstram que, para além do Movimento Guerrilheiro, e até o 

período de transição, entre o fim do regime militar e o novo governo civil da chamada 

“Nova República”; o que movia as ações dos órgãos do Estado militar brasileiro eram 

as concepções que fundamentaram todo o ideário da ditadura militar, inspiradas nessa 

ideologia.  

Tratava-se ainda, de identificar como “inimigo interno”, aqueles que se 

opunham ao regime vigente e procuravam subverter a ordem estabelecida, fundada nos 

valores cristãos-ocidentais. Seguindo-se esses preceitos, tornava-se essencial separar os 

“subversivos” do meio do povo, e combatê-los implacavelmente, como representantes 

do “comunismo internacional”.  

Como veremos, incluíam-se dentre esses, padres e missionários, que seguiam a 

linha da Teologia da Libertação, e buscavam orientar-se, segundo essa doutrina, por 

uma “opção preferencial pelos pobres”, lema que eles adotavam, dando apoio aos 

camponeses e posseiros na luta pela terra.  

 Sobre todos eles os rótulos de subversivos e terroristas eram usados com 

frequência, e a estratégia utilizada para afastá-los do povo, e que num primeiro 

momento deu certo, era, portanto, a utilização dos meios disponíveis na estrutura do 

Estado que possibilitariam atender à população em áreas em que haviam fortes 

carências de assistência pública.  

O que deveria ser feito de forma permanente, passava a ser feito ocasionalmente, 

obedecendo aos interesses estratégicos, que fazia parte da preparação dos militares no 

combate contrarrevolucionário, no âmbito da ideologia que os moviam.  

Conforme citado anteriormente, como sendo um dos pontos dessa estratégia, a 

ação cívico-militar formulada em suas origens, nos Estados Unidos. Ela será aplicada 

em vários momentos, durante e depois da Guerrilha do Araguaia, na região Sul do Pará, 

denominada de “Operação Cívico Social” (ACISO).34 

 

                                                 
34 Ver: (CAMPOS FILHO, 2012, p.153): “Procurando abranger toda a área conflagrada, a Operação 
ACISO levou para a região médicos e dentistas, distribuiu remédios e vacinas em grandes quantidades, 
patrolou estradas, legalizou posses, doou terras através do Incra, e ainda perseguiu pistoleiros e grileiros”. 
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A ação cívica é uma defesa contra a subversão: é ação preventiva e é também 
uma resposta. Os militares são chamados a assumirem tarefas públicas para o 
bem estar da população (estradas, edifícios públicos), serviços de saúde 
pública, serviço social, etc. Em suma a ação cívica consiste em tomar em 
mãos as tarefas de um governo. Graças à idealização dessa “ação cívica”, os 
militares se convencem de que só eles são capazes de organizar o 
desenvolvimento de seu país. (COMBLIN, 1978, p.143). 
 
 

 Assim, desde a política específica através de ações para combater iniciativas 

consideradas subversivas, bem como no intenso conflito que atraiu as atenções para os 

problemas existentes na Amazônia Oriental, toda a estratégia utilizada pelos governos 

militares obedecia à Ideologia de Segurança Nacional.  

E, também, ela foi a inspiradora, corporificada na Doutrina de Segurança 

Nacional, na preparação dos planejamentos estratégicos expostos nos PNDs I e II, no 

PDA e no PIN, em função da preocupação com a ocupação dos espaços vazios que 

representavam a imensidão de terras disponíveis por toda a extensão amazônica, desde 

parte do Centro-Oeste, a partir do Paralelo 13, até as fronteiras limítrofes com outros 

países sul americanos, que cortavam a Floresta Amazônica. 

  

2.4 – A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS VAZIOS NA AMAZÔNIA: UMA 
PREOCUPAÇÃO GEOPOLÍTICA.  

 

 Dois momentos marcarão o processo de ocupação da Amazônia. O primeiro 

ocorrerá no começo dos anos 1970, e será consequência da preocupação estratégica que 

envolverá duas situações distintas.  

A luta pela terra e a tradição marcante da organização camponesa no Nordeste 

brasileiro, envolto em uma grave crise decorrente da seca que se abateu sobre a região 

na década anterior, mas, tendo em suas origens o violento embate entre os trabalhadores 

rurais e os antigos coronéis, velhos latifundiários e eternos “compadres” dos 

mandatários do governo federal. Não sendo diferente em meio à ditadura militar 

imposta em 1964.  

Perseguidos, mas sempre se destacando nas lutas, os camponeses insistiam em 

lutar pela posse da terra, sendo fortalecidos como principal instrumento nessa disputa, 

as Ligas Camponesas. Desbaratados após o golpe militar e sufocados pela violenta 

repressão, os camponeses permaneciam em luta; contudo de forma dispersa, mas diante 

da mesma desigualdade de forças, agravado com o poder ditatorial estabelecido que 

sufocava suas reivindicações.  
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Depois de 1964, a aliança entre forças policiais e oligarquias rurais se 
acentuaram. Com a garantia da impunidade, proprietários de terras e grileiros 
puseram fim às suas contendas, animados com as violências praticadas pelos 
militares. (...) O Exército ocupou e interveio na maioria dos sindicatos rurais 
do Nordeste. Em Pernambuco, dos 40 sindicatos existentes na zona 
canavieira, 38 sofreram intervenção. Entre 1964 e 1970,  40% dos mortos em 
conflitos de terra no país eram da zona da mata nordestina. (CARNEIRO e 
CIOCCARI, 2010, P.40) 
 

 
Agregue-se às velhas estruturas de forte domínio oligárquico na região o 

processo de modernização conservadora, que irá, pelos avanços das tecnologias no 

campo, expulsar um número crescente de trabalhadores. Tudo isso somado resultava em 

uma situação crítica, de difícil solução regional, visto que o poder local se impunha e 

consolidava-se como base dos “valores revolucionários”, alinhando-se aos interesses 

dos golpistas.  

Esses trabalhadores, “homens sem terras”, constituíam uma preocupação para os 

militares. Mas não no sentido de buscar solução de acordo com o que eles, camponeses, 

pretendiam, por meio de uma reforma agrária. A saída pensada, pelo general-presidente 

Emílio Médici, foi transferí-lo para uma “terra sem homens”. Incentivar um processo, já 

em curso, de migração em massa para a região amazônica. 

Com base nos pressupostos será preparado, dentro do I Plano de 

Desenvolvimento Nacional (PND), dois outros programas voltados para a preocupação 

estratégica da ocupação desses espaços vazios amazônicos, ligados à necessidade de 

atração de nordestinos para a região.  

O Plano de Integração Nacional (PIN), que tinha por objetivo ligar regiões 

remotas e de poucos investimentos e baixa densidade demográfica, àquelas cujo 

desenvolvimento capitalista acelerava-se, notadamente o Sudeste do país.  

E o Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA), que atendia aos interesses 

geopolíticos de garantir investimentos em infraestruturas e consolidação de empresas 

estatais que focassem nos projetos necessários para garantir a efetiva transformação da 

Amazônia de forma a reforçar a proteção de suas fronteiras, mediante a preocupação 

permanente de mantê-la sob o absoluto controle, a fim de impedir a ação de inimigos, 

fossem internos ou externos. 

O objetivo seria, conforme assinala o general Meira Matos, uma “grande 

manobra geopolítica de integração nacional”, segundo reformulara na década de 1960 o 

General Golbery do Couto e Silva. “Preconizou, então, que, partindo-se da base 

ecumênica de nossa projeção continental (região em torno do triângulo Rio-São Paulo-
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Belo Horizonte), acelerássemos a integração à mesma da ‘plataforma central’ e, daí, 

inundássemos a Hiléia amazônica”. (MATOS, 1980, p.173)  

Sobre esses fatos e no âmbito da geopolítica e da preocupação estratégica que 

movia suas abordagens, assim se expressou SILVA (1981, p.43): 

 
Tarefa sem dúvida gigantesca que está a exigir um planejamento cuidadoso e 
a longo prazo e que consumirá largos anos para sua realização, além de 
recursos vultuosos e de toda a ordem. Mas é preciso que não esqueçamos que 
o vácuo de poder, como centro de baixas pressões, atrai de todos os 
quadrantes os ventos desenfreados da cobiça. E, portanto, se larga é a 
empresa e sobremodo difícil, impõe-se pelo menos dispor sem tardança, na 
cintura dessa imensa área vazia, postos avançados de nossa civilização, 
convenientemente equipados para que possam testemunhar a posse 
indiscutível da terra, à espera dos melhores dias de uma integração e 
valorização contínuas e totais, e estejam em condições de opor-se a quaisquer 
veleidades alienígenas de penetração.  

  

 O segundo momento se dará a partir de 1975, não propriamente por acaso logo 

após o final do Movimento Guerrilheiro, mas acreditamos que essa foi uma forte razão 

para as alterações nos planos iniciais elaborados com o objetivo de atrair pessoas para a 

região, e para tal, tendo sido construída a rodovia Transamazônica juntamente com a 

elaboração de projetos que visavam assentar migrantes ao longo dessa rodovia, com a 

criação de pequenas agrovilas e povoados. Voltaremos a esse assunto mais adiante. 

 De um ponto de vista mais geral a década de 1970, a partir de sua metade, 

representou para o Brasil e o mundo um período de grave crise econômica. A economia 

mundial entrou em um processo de recessão que se estendeu até os anos 1990, 

colocando em xeque naquele momento a própria viabilidade do sistema capitalista. 

 Segundo Hobsbawm (1995, p. 398),  

 

(...) o fato fundamental das Décadas de Crise, não é que o capitalismo não 
mais funcionava tão bem quanto na Era de Ouro, mas que suas operações se 
haviam tornado incontroláveis. Ninguém sabia o que fazer em relação aos 
caprichos da economia mundial, nem possuía instrumentos para administrá-
la. O grande instrumento para fazer isso na Era de Ouro, a política de 
governo, coordenada nacional ou internacionalmente, não funcionava mais. 
As Décadas de Crise foram a era em que os Estados Nacionais perderam seus 
poderes econômicos. 
 
 

 Para este autor, a crise da década de 1970 foi responsável pelos crescentes 

endividamentos externos dos países do chamado terceiro mundo, em especial o Brasil, 

México e Argentina (IDEM, p.411). Inicialmente gerada pelo processo de 

regulamentação dos negócios em torno do Petróleo, cujos principais produtores se unem 

para padronizar internacionalmente seus preços, situação agravada com o embargo por 
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parte dos países árabes, mais o Irã, de reduzirem o fornecimento para os países que 

apoiavam Israel na guerra de Yom Kippur, envolvendo este país e o Egito.  

Estados Unidos, Europa e Japão tiveram seus estoques reduzidos, elevando 

consequentemente os preços do produto. Ao final do conflito, findo o bloqueio, os 

preços do petróleo não retornaram ao que era antes, provocando uma situação de crise 

econômica que afetou praticamente todas as economias do mundo, em especial dos 

países subdesenvolvidos, que viram suas dívidas dispararem e reduzirem-se suas 

capacidades de investimentos internos mediante financiamentos estatais. 

 Essa situação afetou os planos do governo militar, o crescente endividamento 

externo impunha a necessidade de rever determinados projetos e a difícil escolha de 

quais deles seriam sacrificados sem que atrapalhassem os objetivos estratégicos 

pensados pelos seus principais geopolíticos.   

Eles se centravam na defesa das fronteiras nacionais, principalmente na grande 

Amazônia, mas incorporavam o temor pela existência de imensos espaços vazios, por 

onde os “inimigos” poderiam desenvolver suas atividades subversivas. 

 Diante da gravidade da crise econômica mundial e do alto endividamento 

externo e receosos da ocupação desordenada na Amazônia, agravado com a tentativa do 

Partido Comunista de estabelecer uma região liberada sob o seu controle durante a 

Guerrilha do Araguaia, os militares decidem, então, alterar a estratégia inicial, contidas 

no I PND.  

Procuraram implementar em ações práticas aquilo que estavam contidos nos 

manuais básicos dos cursos de Segurança nacional, pelos quais se podiam modificar 

circunstancialmente os objetivos contidos em definições estratégicas anteriores, sem, 

contudo, afetar os objetivos permanentes. 

 Essa mudança tática, meticulosamente tratada e incorporada ao II PND, não 

alterava o que pretendiam inicialmente os militares para a região amazônica. Contudo, 

invertiam-se os atores principais, ou, suprimiam-se etapas para o processo de integração 

capitalista do centro-norte com o sul-sudeste, segundo acreditam alguns estudiosos. 35 

 Podemos dizer, não obstante isso, que tal mudança de rumo não afetava os 

objetivos que seriam centrais nos planejamentos elaborados para a Amazônia. Mas, 

como veremos, os novos planos, ao queimar etapas e descartar os migrantes, 

trabalhadores rurais e camponeses, abriram os flancos para potencializar conflitos, que 

                                                 
35 Ver LIRA, 2011, Capítulo I, Sobre a Amazônia Brasileira. Pp.28-76 
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em muitos casos foram causados por essa alteração conjuntural, a meu ver, gerando uma 

confusão entre o que seriam os objetivos permanentes e os atuais. A causa principal 

teria sido a obsessão criada como consequência dos resultados do intenso conflito que 

por mais de três anos afetou de forma trágica a região. 

 Essa nomenclatura, Objetivos Nacionais Permanentes (ONP) e Objetivos 

Nacionais Atuais (ONA) pode ser entendida na análise dos manuais de cursos de 

formação de oficiais da Escola Superior de Guerra. Ressalte-se, no entanto, que é 

destacado o fato de que pode haver um descompasso “entre os objetivos estabelecidos 

pelo Governo e as autênticas aspirações nacionais”, o que levaria a comprometer a 

legitimidade e ações que contribuiria para a “desagregação nacional”.36  

Essas formulações nos levam a estabelecer um parâmetro com o objeto de nossa 

pesquisa e a indicar ter havido esse descompasso na região Sul do Pará, ou Amazônia 

Oriental, no período em estudo. 

 Tais conceitos, contidas nos manuais da ESG, já estavam presentes nas 

formulações estratégicas do General Golbery do Couto e Silva, e por ela temos a 

indicação de que as alterações que afetaram o curso dos planejamentos elaborados para 

a região; embora devessem ter suas causas buscadas na situação econômica mundial, 

que se refletia internamente no Brasil, mas fundamentalmente elas decorrem do 

elemento principal que definia as ações estratégicas do regime militar: a Doutrina de 

Segurança Nacional. Conforme pode ser verificado em Silva (1981, p. 28-29): 

 
(...) os Objetivos Nacionais Atuais referem-se exclusivamente aos 
antagonismos que se identificam, seja no campo interno, seja no campo 
internacional, contrários à desejada consecução daqueles Objetivos Nacionais 
Permanentes. Fundamentam-se, pois, numa Avaliação Estratégica da 
Conjuntura, a qual, à luz dos próprios Objetivos Permanentes, ponha em foco 
tais antagonismos, a natureza e o valor das pressões dominantes através das 
quais eles já se manifestem (pressões atuais) ou possam vir a manifestar-se 
em futuro não muito remoto (pressões potenciais). Os Objetivos Nacionais 
Atuais, pertencem, assim, ao campo mais restrito da Política de Segurança 
Nacional, caracterizado este pela existência de antagonismos e de pressões 
adversas – são objetivos estratégicos. 
 
 

 Assim, o II PND, e mais especificamente o PIN, ao qual estavam agregados 

inúmeros outros projetos-pólos, terão como objetivo corrigir o curso do planejamento 

                                                 
36 Manual Básico – Escola Superior de Guerra, ESG, 1992. Pp.44-45 
“Objetivos Nacionais Permanentes (ONP) são objetivos que, por representarem interesses e aspirações 
vitais, subsistem por longo tempo. (...) Objetivos Nacionais Atuais ou objetivos de governo (OG) são 
objetivos que, em determinada conjuntura e considerada capacidade do poder nacional, expressam uma 
opção quanto às etapas intermediárias a serem alcançadas em um período de governo, com vistas a 
conquistar e manter os objetivos nacionais permanentes”. 
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anterior e o processo de ocupação da Amazônia, de forma a garantir a consolidação dos 

objetivos permanentes.  

Com poucas alternativas, decorrente das dificuldades financeiras que afetavam 

o país em função do alto endividamento, e receosos da possibilidade de se perder o 

controle de uma região de enorme importância estratégica, tanto no âmbito das questões 

militares (com a preocupação das fronteiras e com o advento de novas ações 

guerrilheiras), como econômicas (em função das descobertas de grandes potencialidades 

minerais), que despertariam cobiças de inimigos internos e externos, os novos planos 

traçados para a região alteraram a rota prevista inicialmente para se atingir os ONPs.  

Muito embora o montante de recursos prometidos atingisse somas vultosas, eles 

não foram aplicados nem na sua integridade orçamentária, nem na maioria dos projetos 

e polos de desenvolvimentos propostos.  

Mas, a parte da estratégia adotada, que visava atrair capital privado para a 

região, incentivando empresas, corporações, fazendeiros e até mesmo bancos, se 

consolidou, de forma enviesada, pois se constituiu no elemento central, gerando 

intensos conflitos e possibilitando o desenvolvimento econômico na região 

caracterizado pela concentração de enormes extensões de terras e a expulsão de 

milhares de trabalhadores que foram incentivados a ocupá-las inicialmente.  

A questão é que eles não eram a preocupação principal dos planos elaborados, e 

as políticas perversas adotadas a partir de 1975 serão a comprovação desses fatos, bem 

como todos os diagnósticos que se fazem para a região, em resultados que demonstram 

um desenvolvimento desequilibrado e excludente. Observemos, grosso modo, o que 

previam esses planos. 

 

 2.5 – DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA, O BINÔMIO POR TRÁS DA 
FRASE: “INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR”. 

 

 Conforme já analisamos anteriormente o que moveu os governos militares e 

definiu ações de planejamento para a região estudada, foi a Doutrina de Segurança 

Nacional. Para além dos objetivos militares, o olhar geopolítico sobre a região 

determinava que fosse adotada uma política de ocupação dos espaços vazios, visto que 

toda aquela dimensão territorial tornava-se fragilizada em função da baixíssima 

densidade demográfica.  
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A alternativa de reforçar, e incentivar a migração de nordestinos para a região 

poderia, assim, cumprir dois objetivos diante de situações adversas, seja pelos 

problemas sociais e conflitos agrários no Nordeste, e pela necessidade de ocupar uma 

região de enorme importância estratégica e de extensas fronteiras. 

 As mudanças que ocorrerão posteriormente, invertendo-se a lógica apontada nos 

primeiros planos farão com que os problemas decorrentes das dificuldades que serão 

encontradas na aplicação dessas políticas potencialize os conflitos, levando aos embates 

violentos entre camponeses e grileiros, com a máquina repressora do Estado servindo-se 

como instrumento de consolidação de novos planos, visando atrair para a região 

investimentos capitalistas privados. 

 Por esse motivo, destacaram-se tantas análises críticas desse comportamento 

nitidamente voltado para o apoio e financiamento dessas empresas, em detrimento dos 

pequenos produtores rurais, posseiros que foram atraídos para a região desde o final da 

década de 1960. Martins (1981, p.136) destaca-se como um dos mais ferrenhos críticos 

às políticas aplicadas pelos militares para a Amazônia. Para ele, a problemática ali não 

era estritamente econômica:  

 
Os militares desenvolveram uma doutrina de ocupação dessas regiões que é 
chamada “doutrina da ocupação dos espaços vazios” e que eu pessoalmente 
chamo de doutrina de esvaziamento dos espaços ocupados, porque é uma 
doutrina de expulsão do homem para a colocação do boi, ou seja, é preciso 
ocupar dessa forma, e não de outra, para defender. Eu diria que essa imensa 
boiada poderá alimentar imensos exércitos inimigos. 
 
 

 Sua crítica parte da análise do processo que se inicia em 1970, com a abertura da 

Transamazônica, a aplicação do I PND, e dentro dele do PIN, e logo após 1975 as 

mudanças que ocorrerão em relação a esses planos, com novas políticas de 

financiamento de grandes projetos visando atrair empreendimentos capitalistas.  

Nesse período os governos militares abdicaram de consolidar o processo de 

ocupação pensado inicialmente, com a atração de migrantes de várias regiões, 

principalmente do Nordeste, e diante de circunstâncias econômicas e geopolíticas – 

principalmente, a meu ver, a ocorrência da Guerrilha – altera o curso do que havia 

planejado com o receio de ver frustradas medidas tidas como imprescindíveis no âmbito 

da defesa da segurança nacional em uma região de enorme importância estratégica.  

O II PND carrega consigo o elemento básico dessa mudança, e que será 

responsável pela inversão na forma de pensar o desenvolvimento da região. Mas 
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mantinha-se, contudo, a preocupação centrada no binômio “segurança e 

desenvolvimento”, explícito nos planos elaborados e nos decretos que os oficializavam. 

 Ianni (1981, p.131) destaca que as políticas regionais adotadas transformavam a 

Amazônia numa espécie de “pasto universal do capitalismo”. 

 
Sob vários aspectos, pois, as diversas interpretações da problemática 
amazônica parecem colocar e recolocar aspectos básicos das três questões: 
geopolítica e desenvolvimento extensivo do capitalismo; acumulação 
primitiva e luta pela terra, ditadura e fronteira. Talvez esses sejam os vários 
arranjos da mesma articulação básica entre ditadura e capital. 
 
 

 Certamente necessitaríamos de um estudo bem maior para fazermos uma análise 

mais aprofundada, e comparativa, entre os dois PNDs. Até porque suas abrangências 

são nacionais, não se limitam à Amazônia, e correspondiam ao planejamento previsto 

pelo regime militar para a atuação governamental em âmbito mais geral.  

Contudo, é preciso destacar alguns elementos essenciais nesses planos, pois que 

no seu bojo serão criados outros planos de alcances regionais, e polos de investimentos 

estatais, mas com o intuito de atrair empresas privadas.  

Primeiramente, vamos destacar, no âmbito do I PND, a criação do PIN e do 

PDA. 

 O Plano de Integração Nacional não tinha um foco meramente regional, 

conforme explicitado na própria denominação. Mas o que se pretendia era, 

prioritariamente, fazer com que o Estado agisse em duas regiões problemas, o Nordeste 

e o Norte do país.  

Duas agências estatais serão fundamentais nesse processo, a SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e a SUDAM (Superintendência 

para o Desenvolvimento da Amazônia), que havia substituído a SPVEA 

(Superintendência para a Valorização Econômica da Amazônia), criada no governo 

Vargas.  

O objetivo era, por meio desses órgãos, e no caso da Amazônia, que nos importa 

mais especificamente, contando com o suporte do BASA (Banco da Amazônia), investir 

em infraestruturas que garantissem uma melhor ligação dessa região com aquelas que já 

haviam atingido melhores níveis de desenvolvimento econômico. 

 
 

As ideologias da “marcha para o oeste” e a desenvolvimentista fundem-se no 
“Programa de Integração Nacional” (PIN, 1970) indicado como aquele capaz 
de assegurar simultaneamente o “milagre brasileiro”, o acesso à terra aos 
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pequenos produtores pobres do Nordeste e a segurança nacional, contra as 
ameaças externas e internas. 37 

 
 

Complementava-se ao PIN, o PDA (Plano de Desenvolvimento da Amazônia) ao 

qual se incorporava as políticas de financiamentos que seriam executadas pelos órgãos 

citados. Veremos depois, que, nas mudanças operadas entre os dois PNDs, as ações que 

eles desenvolverão terão objetivos comuns, mas focos diferentes. 

 Os investimentos iniciais pretendiam a construção de estradas que atendessem a 

essas preocupações, ao facilitar o deslocamento da produção entre essas regiões, e 

possibilitando o esperado desenvolvimento para a Amazônia, fator de segurança para a 

garantia das fronteiras nacionais e das riquezas minerais. 

 “O Programa de Integração Nacional (PIN), lançado pelo Presidente Médici, 

concebeu a ocupação do espaço amazônico à base da construção das duas grandes 

rodovias – Transamazônica e Cuiabá-Santarém”. (MATOS, 1980, p.100).  

O que se pretendia, em um ousado projeto de colonização, era construir polos de 

desenvolvimentos regionais, a partir de um forte investimento estatal e da 

desapropriação de quilômetros de rodovias, que seriam destinadas à criação de espécies 

de colônias, ou vilas, bem como a destinação de terras para o assentamento de migrantes 

oriundos do nordeste, em sua maioria. (FIGURA 12) 

 

˗ Agrovilas – de 100 a 300 famílias, de 500 a 1.000 habitantes, contando co 
escola, posto de saúde, c entro administrativo e armazém; 

˗ agrópolis – englobando 20 agrovilas, com cerca de 3.000 habitantes, 
dispondo de escola secundária, ambulatório médico-odontológico, 
cooperativa, pequenas agro-indústrias, correios e telégrafos, centro telefônico 
e hotel; 

˗ rurópolis – com um raio de ação de 140 km, apoiando diversas agrovilas e 
duas ou três agrópolis. (ibidem). 

 
 

 Pretendia-se, no complemento às implantações dessas localidades, e com o 

investimento planejado para a construção de grandes rodovias, estabelecer eixos 

rodoviários transversais, e a extensão de redes de todo o tipo (telecomunicações, por 

exemplo), a serem ligadas às redes urbanas.  

 

                                                 
37 BECKER, Bertha. SIGNIFICÂNCIA CONTEMPORÂNEA DA FRONTEIRA: uma interpretação 
geopolítica a partir da Amazônia Brasileira. Pág. 69. Acesso em: 07.07.2013. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_01/37776.pdf 
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Cem quilômetros de cada lado das estradas em construção seriam reservados 
à pequena agricultura. A ocupação de posseiros dessa faixa em todas as 
estradas da Amazônia (um total de mais de 2 milhões de quilômetros 
quadrados) seria reconhecida e legalizada. O objetivo inicial seria a 
transferência de 100 mil famílias (portanto cerca de meio milhão de pessoas) 
em cinco anos. O INCRA começou a por em execução um esquema 
elaborado para a ocupação da rodovia Transamazônica, baseado nas 
agrovilas, agropólis e rurópolis. A Transamazônica foi o principal eixo 
escolhido para a colonização oficial e como tal veio as simbolizar uma nova 
era. (VELHO, 1979, p. 209) 

 
 

Seguiu-se a um período de euforia, embalado pelos resultados econômicos 

positivos do final da década de 1960, e no auge do ufanismo criado pela conquista da 

Copa do Mundo em 1970, fato muito bem explorado pela ditadura militar.  

A Transamazônica, com as imagens espetaculares dos tratores e imensas 

correntes abrindo caminho em meio a uma enorme mata virgem, simbolizou esse 

período, do desbravamento e do avanço do Brasil rumo à civilização, em meio à 

Floresta Amazônica.  

Figura 12 – Inauguração da Transamazônica 

 
Fonte: Autor desconhecido 

Presidente-General Emílio Garrastazu Médici, inaugura primeiro trecho da rodovia Transamazônica, em 
1970. 
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Tal fato se constituiu também em um forte elemento atrativo, com milhares de 

pessoas sendo influenciadas pela propaganda que penetrava nos lares brasileiros em 

telejornais em reportagens devidamente preparadas para criar um sentimento 

nacionalista de orgulho pela valorização do nosso território e defesa das nossas 

riquezas. Muitos resolveram acreditar nos sonhos de que seria fácil conseguir terras na 

Amazônia.  

A realidade, no entanto, se apresentaria mais difícil do que procuravam 

apresentar os projetos e as propagandas oficiais. Uma vez mergulhado nesse sonho, 

contudo, seria difícil retornar dele. E em muitos casos, se tornaria um terrível pesadelo. 

Conforme ressalta Matos (1980, p.100): “As dificuldades enfrentadas na 

implantação dos projetos de colonização, assim como a falta de recursos em 

consequência da crise do petróleo de 1973, paralisou a implantação desse modelo”. As 

grandes rodovias, pensadas como eixos principais do PIN, principalmente a 

Transamazônica, não passaram da fase de terraplanagem, muito embora não fosse pouca 

coisa, diante da imensa floresta que existia à frente dos implacáveis tratores. Poucos 

projetos de colonização vingaram, mesmo assim desviando-se dos eixos inicialmente 

propostos, mas algumas cidades crescerão às suas margens, com destaque para Marabá.  

 Mas, para além do fracasso desse primeiro plano, e é certo que o governo militar 

irá insistir na ocupação da Amazônia com a implementação do II PND, com os mesmos 

objetivos muito embora por outros meios, é preciso destacar as questões geopolíticas, 

que muitas vezes são relegadas a abordagens superficiais, ou até mesmo negligenciadas, 

quando se deseja estabelecer o foco da questão agrária, e a ênfase que sobressai é da 

luta pela terra. 

 A análise econômica, que expõe claramente a luta de classes, no patamar mais 

atrasado do edifício capitalista, e mostra como a oligarquia rural representa o setor mais 

conservador, adquire por isso mesmo, uma importância fundamental. Até por que expõe 

visceralmente a forma como o capitalismo usufruiu da renda da terra, a partir da 

exploração crescente do trabalho do campesinato.  

 Em relação a isso, Marx (1980), ao analisar o processo da acumulação primitiva 

do capital, aponta ter sido a expropriação dos camponeses, um dos fatores principais 

pelo qual a pequena nobreza rural (gentry), de mentalidade burguesa, se insere na “pré-

história do capital e do modo de produção capitalista”. (p. 839) 
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Assim, à expropriação dos camponeses que trabalhavam antes por conta 
própria e ao divórcio entre eles e seus meios de produção, correspondem a 
ruína da indústria  doméstica rural e o processo da dissociação entre 
manufatura e a agricultura. E só a destruição da indústria doméstica rural 
pode proporcionar ao mercado interno de um país extensão e a solidez 
exigidas pelo modo capitalista de produção. (IDEM, p. 865) 
 
 

 Não obstante o reconhecimento dessa abordagem precisa, que expõe claramente 

a maneira como os camponeses, ao serem expropriados, reforçam as estruturas 

capitalistas, e isso será provado na implementação do II PND, é preciso identificar nas 

políticas de planejamentos estratégicos elaborado pelos militares a ideologia da 

segurança nacional, e o binômio que irá dar substância a elas: segurança e 

desenvolvimento. 

 Mais do que as análises já feitas por outros pesquisadores, e as citações aqui 

acrescentadas confirmam isso, é fundamental buscarmos na própria legislação elaborada 

para a consecução dos objetivos propostos que havia por trás dos planos pensados para 

a Amazônia a preocupação primeira com a segurança nacional.  

O Decreto-Lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971, que dispunha sobre as terras às 

margens das rodovias já no seu caput deixava claro os objetivos propostos, e “declara 

indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas na 

faixa de cem quilômetros de largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia 

Legal, e dá outras providências”. (grifos meus)38 

 Essa medida se estenderia por milhares de quilômetros de extensão. Somente às 

margens da Transmazônica tal fato ocorreria na extensão próxima a 3.000 quilômetros, 

entre as cidades de Lábrea, no Amazonas e Carolina, no Maranhão. Nos artigos que 

estabelecem o sentido do decreto, destacamos: 

 
        Art. 1º São declaradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento 
nacionais, na região da Amazônia Legal, definida no artigo 2º, da Lei nº 
5.173, de 27 de outubro de 1966,39 as terras devolutas situadas na faixa de 
cem quilômetros de largura, em cada lado do eixo das seguintes rodovias já 
construídas, em construção ou projetadas: (Redação dada pela Lei nº 5.917, 
de 10.9.1973)40 

                                                 
38 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1164.htm. Posteriormente, esse 
Decreto-Lei foi Revogado pelo Decreto-Lei nº 2.375, de 24.11.1987. Acesso em: 17.09.2013 

39 LEI Nº 5.173, DE 27 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sôbre o Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia; extingue a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), cria 
a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5173.htm#art2. Acesso em: 17.09.2013 

40 LEI No 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973. Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5917.htm#art18art1. Acesso 
em 17.09.2013 
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        Art 2º Ficam incluídas ente os bens da União, nos termos do artigo 4º, 
item I da Constituição, as terras devolutas a que se refere o artigo anterior. 
        Art 3º As posses legítimas, manifestadas por morada habitual e cultura 
efetiva, sôbre porções de terras devolutas situadas nas faixas de que trata o 
artigo 1º, serão reconhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária nos têrmos dos artigos 11e 97 do Estatuto da Terra (Lei nº 
4.504, de 30 de novembro de 1964)41. 
        Parágrafo único. Continuam a reger-se pela Lei nº 2.597, 12 de setembro 
de 1955,42 as terras devolutas na zona de fronteira a que se refere o artigo 2º 
da mesma Lei. 
        Art 4º O Conselho de Segurança Nacional estabelecerá as normas para a 
implantação de projetos de colonização ou a concessão de terras, bem como 
para o estabelecimento ou exploração de indústrias que interessem à 
segurança nacional, nas terras devolutas da faixas mencionadas no artigo 1º.43 
 

 

 A atribuição ao Conselho de Segurança Nacional, da definição sobre as normas 

para a implantação dos projetos de colonização nas faixas às margens das rodovias, 

estabelecida no decreto, confirma o caráter de prioridade estratégica dentro dos 

princípios da Segurança Nacional.  

Por esses fatores, comprova-se que, muito mais do que preocupações 

econômicas, relativas ao desenvolvimento da região, ou da busca por solucionar dilemas 

relativas aos problemas do Nordeste brasileiro, o processo de ocupação da região 

amazônica atendia, principalmente, às questões estratégicas geopolíticas, dentro das 

formulações contidas no binômio “Segurança e desenvolvimento”, e expõe de forma 

clara porque os conflitos que irão ali ocorrer adquiriam uma importância tão grande, ao 

nível do envolvimento das forças armadas na tentativa de solucioná-los ou de combatê-

los mediante o uso da força, caso necessário; assim como no enquadramento de vários 

camponeses, padres e lideranças políticas que os apoiavam na Lei de Segurança 

Nacional. 

 Frustrados na tentativa de consolidar a ocupação daqueles espaços vazios, pelo 

que propunham os planos elaborados nos primeiros anos da década de 1970, seja pela 

crise econômica, ou pela dimensão do que se propunha, os militares se veriam em meio 

à uma profusão de conflitos entre posseiros, os migrantes que acreditaram no sonho de 

                                                 
41 LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm#art97. Acesso em: 
17.09.2013 

42 LEI Nº 5.173, DE 27 DE OUTUBRO DE 1966 LEI 2.597/1955 (LEI ORDINÁRIA) 12/09/1955. 
Dispõe sobre zonas indispensáveis à Segurança do país e  dá outras providências. REVOGADA 
PELA LEI 6.634, DE 02/05/1979 - RET. 11/05/1979. Cf.: 
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/23000f61899579ff032569fa00711f65?
OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed 

43 IDEM à nota 19. 
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terem um pedaço de terra, e grileiros, que aproveitavam-se do processo de valorização 

de terras e pelo descontrole social gerado pelo fracasso nos projetos de colonização.  

Todos esses fatores se agravaram com a explosão do Movimento Guerrilheiro, 

entre 1972 e 1974, e pelo rescaldo que o mesmo deixou após ser derrotado, numa região 

muito cara aos objetivos geopolíticos dos estrategistas militares. 

 A somatória de todos esses problemas, que acarretaram no fracasso do que havia 

sido planejado no I PND, leva o regime militar a procurar outras alternativas que 

atendessem às preocupações econômicas e geopolíticas, no tocante à região Amazônica 

e às fronteiras territoriais.  

 O II PND, elaborado no calor da crise econômica mundial, e diante de um 

Movimento Guerrilheiro que mobilizou milhares de soldados das três forças armadas, 

além de outros órgãos repressivos estaduais e dos órgãos de segurança e informação 

numa região extremamente cara, do ponto de vista estratégico-militar, altera 

substancialmente a forma de ocupação da Amazônia, em especial a área por nós 

estudada.  

O Sul do Pará, nas décadas de 1970/1980, como veremos no capítulo seguinte, 

irá se constituir no principal foco de conflitos agrários armados do país, causa e 

consequência das modificações apresentadas no novo planejamento do governo federal 

militar. 

 Em meio às análises ufanistas, e de tentativas de minimizar o impacto da crise 

mundial, citada no documento como “crise do petróleo”, destacamos o que ao nosso 

entender significou uma mudança de tática, quanto às políticas de ocupação para a 

região amazônica.  

Não é nosso objetivo esmiuçar todo o II PND, mas destacar as partes que nos 

interessam a fim de comprovar que as mudanças propostas afetarão sobremaneira o 

processo de ocupação da Amazônia, tanto as regiões de fronteiras (que não serão 

objetos de nossos estudos), como aquelas cortadas pela rodovia transamazônica.  

E, naturalmente, a área onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia e foi constituído 

um poder paramilitar comandado pelo Major Curió. Expandida, estrategicamente, 

conforme procuraremos analisar mais adiante nesse mesmo trabalho. Além disso, os 

minérios existentes em profusão na região e a enorme extensão de terras, agora 

pensadas para a criação de gado, farão da Amazônia a região mais cobiçada para a 

implementação de projetos de desenvolvimentos que pudesse impulsionar o capitalismo 

brasileiro e a integração do território nacional. 
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 Apresentaremos, em primeiro lugar, pontos do II PND que indicam essas 

mudanças planejadas, diferente do que se pretendeu no I PND, e em seguida algumas 

análises feitas por demais pesquisadores, para demonstrar como política e economia 

serviram aos objetivos estratégicos geopolíticos alinhavados na Doutrina de Segurança 

Nacional.  

Mas, destacaremos aquelas análises e medidas que afetaram as estruturas 

econômicas e sociais do perímetro que definimos como a zona territorial controlada 

pelo poder paramilitar do Major Curió: o Sul do Pará, ou a Amazônia Oriental. 

  O II PND irá considerar a importância de o país se beneficiar do amplo 

espaço que possuía disponível para expansão agrícola. Mas o destaque para essa região 

será no investimento da produção pecuária extensiva. 

 
Invertendo a tendência recente, de maior expansão das lavouras, os produtos 
de origem animal devem crescer acima daquela média, significando atenção 
especial para os programas de carne, suinocultura, avicultura, pesca. 
(...) 
A ocupação de novas áreas deverá continuar, como processo importante de 
expansão da agropecuária, dada a existência de terras relativamente férteis 
para deslocamento da fronteira agrícola, e tendo em vista que o gigantesco 
sistema viário já construído colocou à disposição do setor imensas áreas do 
Centro-Oeste e da Amazônia.44 
 
 

 Já analisamos anteriormente as políticas adotadas desde a Era Vargas, no sentido 

de ocupar o centro-norte do Brasil, desde a “Marcha para o Oeste” até o 

desenvolvimentismo do governo JK, com a ampliação das fronteiras acompanhando a 

rodovia Belém-Brasília.  

O corte transversal feito pela Transamazônica completará esses objetivos, 

identificados na abordagem acima, contida no II PND, com o crescimento da malha 

viária em direção a Amazônia, partindo do Centro-Oeste.  

 
O Governo Federal através do INCRA, adotará diretriz de descentralização 
da execução, adotando a solução mais conveniente em cada região e Estado. 
Objetiva-se, principalmente, a legitimação da posse na faixa dos 100 km 
laterais às rodovias federais na Amazônia, e a melhor distribuição de terras 
nas áreas de tensões.45 
 
 

 Pretendia-se poder executar as ações utilizando-se de uma estratégia de 

integração nacional mediante, em primeiro lugar, a aplicação de um elevado montante 

                                                 
44 II PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (1975-1979). P. 27. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/anexo/ANL6151-74.PDF. Acesso em 08/04/2013. 

45 Idem, p.28 
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financeiro (não consolidado em função da crise e do endividamento público), em 

segundo com a atração de investimentos privados conjugado com os principais 

programas, e em terceiro 

 

A política de colonização e desenvolvimento agropecuário orientado (além 
do que se realizar de forma espontânea), a ter lugar dentro de estratégia que 
conjuga programa de colonos e pequenos produtores, com programas a serem 
realizados através de empresas rurais – pequenas, médias e grandes – assim 
como de empresas de colonização.46 
 

  

 Entre o que se desejava, e o que foi efetivamente realizado, a distância foi 

enorme. Essas medidas não se limitavam à Amazônia, mas também ao Centro-Oeste e 

ao Nordeste. Mas é na região Norte que a deformação desses objetivos serão mais 

explícitos. Praticamente o regime militar abdicou de realizar os investimentos 

necessários que pudessem trazer resultados positivos por meio dos programas 

existentes, como o POLAMAZÔNIA (Programa de Pólos Agropecuários e 

Agrominerais da Amazônia), criado para funcionar por meio de recursos do PIN. 

 O que terminou por ser executado foi o forte poder de atração das empresas 

privadas, que por meio de incentivos fiscais e de financiamento do então BNDE (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico), transformaram a região em um verdadeiro 

paraíso, principalmente para empreendimentos pecuários, com a ocupação de terras 

devolutas pelas quais nenhum valor seria pago. Vigorou a grilagem oficial de terras, em 

alguns casos por empresas que recebiam financiamentos dos recursos públicos.  

Ao mesmo tempo, e concomitante com a necessidade de aberturas de pastos, 

iniciou-se um processo acelerado de destruição da floresta, com o desmatamento em 

larga escala, muito embora se pretendesse no PND “transformar a exploração de 

madeira numa atividade planejada, institucionalizada e permanente”. 47  

Nada do que se planejara fora executado. Ao contrário, prevaleceu o poder 

constituído por meio desses favores, dos grandes fazendeiros, grileiros e empresas, à 

despeito da existência de milhares de posseiros, pequenos proprietários de terras que ali 

se encontravam desde a propaganda ufanista da colonização da Amazônia, inúmeras 

vezes repetidas na frase proferida pelo ditador Médici, que se tornou um instrumento de 

propaganda da ditadura militar: “uma terra sem homens, para homens sem terra”. 

                                                 
46 Idem, p.44 
47 II PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (1975-1979). P.49 
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 Martins (1991, p.67), assim analisou as contradições geradas por esse fracasso 

no projeto de colonização e apontou as razões para a agudização dos conflitos a partir 

da abordagem conceitual de “frentes pioneiras” e “frentes de expansão”: 

 
 
Estamos de fato diante de dois movimentos distintos e combinados de 
ocupação territorial, que ocupam de formas distintas e conflituosas entre si 
territórios via de regra já ocupados por sociedades tribais. Através do 
deslocamento de posseiros é que a sociedade nacional, isto é branca, se 
expande sobre territórios tribais. Essa frente de ocupação territorial pode ser 
chamada de frente de expansão. Um segundo movimento é constituído pela 
forma empresarial e capitalista de ocupação do território – é a grande 
fazenda, o banco, a casa de comércio, a ferrovia, a estrada, o juiz,o cartório, o 
Estado. É nessa frente que surge o que em nosso país se chama hoje, 
indevidamente de pioneiro. São na verdade os pioneiros das formas sociais e 
econômicas de exploração e dominação vinculadas às classes dominantes e 
ao Estado. Essa frente pioneira é essencialmente expropriatória porque está 
socialmente organizada com base numa relação fundamental, embora não 
exclusiva, que é a de compradores e vendedores de força de trabalho. Quando 
se dá a superposição da frente pioneira sobre a frente de expansão é que 
surgem os conflitos pela terra. 
 
 

 O fracasso dos projetos de colonização, da urbanização, e até mesmo da 

consolidação da malha viária, já que a Transamazônica é um projeto incluso até os dias 

atuais, gerou um processo de fragmentação do espaço, que se expressou na produção 

social do Espaço, possibilitando a formação de novas regiões, de forma desigual, 

excludente e concentracionista no tocante ao acesso à terra, e posteriormente na fuga 

para as cidades criando os bolsões de misérias em seus entornos.  

Segundo Becker, isso ocorreu como consequência da atuação do Estado, em 

certa medida na relação público-privada48, mediante a atividade no âmbito global, de 

interesses logísticos (seguindo-se os preceitos da Segurança Nacional) e locais; com 

objetivos mais particulares.  

Dessa forma, o espaço social fragmenta-se na disputa travada por grupos 

sociais distintos. “Tal fragmentação se materializa por sua localização territorial que 

determina assim, parcialmente, os pesos relativos das frações de classe ou grupos, e a 

configuração variada das sociedades locais – conjunto frações não-monopolistas e com 

as instituições e organizações estatais”.49 

                                                 
48 BECKER, Bertha. SIGNIFICÂNCIA CONTEMPORÂNEA DA FRONTEIRA: uma interpretação 
geopolítica a partir da Amazônia Brasileira. Pág. 78. Acesso em: 07.07.2013. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_01/37776.pdf 

49 IDEM.. 
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 O que se viu, portanto, na área estudada (FIGURA 13), por um lado uma região 

amplamente definida estrategicamente pelas ações do Estado militar brasileiro, 

recortada em sub-regiões nas suas partes meridional (abrangendo o norte de Mato 

Grosso), e oriental, abrangendo o Bico do Papagaio e o Sul-Sudeste paraense, foi a 

sobreposição de duas frentes de ocupação (expansão e pioneira), motivadas por uma 

mesma preocupação estratégica, mas cujos resultados tornaram-se potencializadores de 

violentos conflitos. 

 Estes foram agravados com a política adotada pelo II PND, que levou a que a 

política de colonização pretendida, fosse substituída pelos investimentos às grandes 

empresas incentivadas a instalarem-se na região, à revelia da existência de milhares de 

camponeses em locais que se tornarão palcos de intensas disputas pela posse da terra. 

 É nítido, em diversas análises dos processos que levaram o governo militar a 

criar dentro dos dois planos de desenvolvimento nacionais programas e projetos 

específicos para a Amazônia, as mudanças de táticas, completamente antagônicas, para 

atingir seus objetivos estratégicos.  

Entre o I e o II PND, premidos pela crise econômica internacional e receosos 

diante da possibilidade (sempre reforçada pelos relatórios dos serviços de informação), 

de a instabilidade social na região levar a novos movimentos guerrilheiros, os 

estrategistas militares fizeram a opção por atrair capital privado, alterando a lógica de 

ocupação conforme pensaram inicialmente.  

Fizeram, inicialmente utilizando-se dos mecanismos fiscais, de isenção de 

impostos e de benefícios concedidos através de órgãos como a SUDAM, ou da 

concessão irregular de títulos de terras, por meio do INCRA.   

 
O governo federal, após abandonar, em 1974, os projetos de colonização da 
Transamazônica, optou também por dar prioridade na Amazônia Legal à 
concentração fundiária, tendo nos incentivos fiscais o principal instrumento 
para que grandes proprietários de terra e/ou empresas agroindustriais 
adquirissem, sem ter necessidade de fazer quase nenhuma inversão de capital, 
grandes extensões de terras utilizando-as, em muitos casos como reserva de 
valor ou diretamente em atividades especulativas. (PETIT, 2002, p. 95) 

 

 No ano de 1974, em seu final, chegava ao fim a Guerrilha do Araguaia. Pelo 

menos no que se refere aos combates entre as tropas federais e os guerrilheiros. 

Conforme veremos no capítulo seguinte, seguiu-se um período em que a região 

permaneceu ocupada por tropas, em sua maioria composta por agentes 
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descaracterizados, com o objetivo de fazer uma “limpeza” na região, de forma a 

eliminar os vestígios do Movimento Guerrilheiro.  

Pretendia-se também estabelecer um controle sobre a região para prevenir 

possíveis novas ações guerrilheiras. Ocorre que isso tornou-se uma política permanente 

até o começo dos anos 2000. E, ao lado de ações militares, ou de atividades secretas 

exercidas por membros da comunidade de informação, sob a coordenação do Conselho 

de Segurança nacional, o regime militar optou por desenvolver sua política de ocupação 

no sentido reverso do pretendido inicialmente.  

Ao invés de atrair migrantes, a partir de 1975, optou-se por evitá-los, e, ao 

mesmo tempo, investia-se noutro tipo de ocupação que expulsava da terra aqueles que 

haviam chegado à região nos anos anteriores.  

O temor, que irá caracterizar as ações de governo a partir do II PND, era que a 

luta camponesa pela posse da terra revivesse o conflito guerrilheiro organizado pelo 

Partido Comunista do Brasil.  

Tal fato, no entanto, constituiu-se em um imenso paradoxo, na medida em que 

essas políticas ampliaram mais ainda as disputas por terras, que já existiam ali, tornando 

os conflitos institucionalizados, já que envolviam entidades públicas que, pelas 

orientações expostas no PND, seguiam as determinações que buscavam reforçar a 

presença de grandes empresas, agropecuárias ou não, em detrimento do posseiro que já 

se julgava dono da terra onde constituíra roça.  

Com essas medidas praticamente a nova política de ocupação concedia carta 

branca a aventureiros, grileiros, que passaram a agir beneficiando-se da corrupção 

cartorial, falsificando títulos, aos milhares de hectares, de terras até então ocupadas sem 

o devido registro legal.  

Combatia-se, com as novas medidas, o ressurgimento guerrilheiro, mas, por 

outro lado, abriu-se o caminho para que a região se tornasse palco de confrontos 

violentos, com os camponeses reagindo às ações violentas dos grileiros e grandes 

fazendeiros, e, ao mesmo tempo, gerando reações apoiadas pela ação missionária da 

Igreja Católica e por sindicalistas ligados ao PCdoB, com invasões daquelas terras 

sabidamente ocupadas mediante a falsificação e a grilagem, sob a conivência do INCRA 

e depois GETAT. 

Uma das mais dedicadas pesquisadores da Geopolítica da Amazônia, Bertha 

Becker, assim se referiu a esses conflitos que irão caracterizar o novo processo de 

ocupação da Amazônia Oriental: 
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Dada a estrutura da sociedade local, a reação de fazendeiros e empresários é 
violenta, conflagrando-se a luta armada, localizada principalmente em torno 
da cidade de Marabá, entroncamento de rios e estradas, dotada de grandes 
riquezas minerais, onde fazendeiros, empresários, colonos, posseiros e o 
governo central se defrontam, e onde há uma tradição de luta herdada de uma 
Guerrilha dissipada nos anos 1970.50 
 

 O artigo de Becker tinha como objetivo a análise da fronteira amazônica, a partir 

de uma abordagem geopolítica, e nele ela faz uma análise da “fragmentação do espaço e 

da formação de regiões, entendidas como um poder local”.   

Assim, ela identificará que essa resistência dos camponeses, visando a 

construção de seu espaço próprio será fundamental no processo de produção do espaço. 

Mas isso se dará mediante intensos conflitos que terão suas causas na contraditória 

política adotada pelos sucessivos governos para essa região, incluindo-se aqueles 

surgidos após o fim do regime militar, em meados dos anos 1980, momento em que os 

assassinatos de posseiros por pistoleiros, e as ações armadas de resistência feitas pelos 

camponeses, atingirá o seu ápice. 

 

A resistência à expropriação e a defesa de invasões vêm sendo fortalecidas 
com o apoio da Igreja Católica, acentuando as relações contraditórias desta 
com a política econômica do Estado que privilegia a empresa, embora no 
plano político possa haver coincidência de pontos de vista em torno da 
ideologia do trabalho orgânico, presente tanto na reivindicação da justiça 
social da Igreja, como nos projetos da colonização para legitimação do 
Estado. 
Se a resistência dos trabalhadores da Amazônia Oriental certamente influiu 
na opinião pública a favor da abertura política e da reforma agrária, as 
condições da estrutura social local se manifestam em aguda repressão que 
tem como resultado um grande número de morte.51 
 
 

 Essa nova política adotada pela ditadura militar, será devastadora para o 

desenvolvimento socioeconômico da região. No caso do Sul do Pará, ela propiciou as 

garantias para velhas oligarquias consolidarem seu domínio sobre terras públicas, 

incentivou grupos econômicos, principalmente do sudeste do País, a investirem na 

pecuária, abdicou de regularizar as doações e vendas de terras devolutas boa parte delas 

em nome da Fundação Brasil Central e fechou os olhos para a violência e impunidade 

que passou a imperar na região, com os agentes públicos (polícia, judiciário, cartórios.) 

constituindo-se cúmplices de ações criminosas como despejos de famílias de 

                                                 
50 Op. Cit. P.84 

51 Idem. 
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camponeses que há anos ocupavam o lugar e agindo lado a lado com pistoleiros e 

milícias de jagunços encarregados de expulsar e até mesmo assassinar posseiros que se 

recusavam a se retirarem dos lugares onde viviam, e para onde tinham se deslocado 

atendendo ao apelo ufanista que garantiam terras para os que se aventurassem a 

desbravar a imensa mata amazônica. 

 Martins (1991, p.168), apontou as consequências dessa mudança radical no 

perfil da região, quanto à predominância da grande propriedade latifundiária: 

 
 
Para se ter uma ideia do que ocorreu basta comparar dados de diversos 
períodos, relativos à ocupação de regiões novas no país: dos estabelecimentos 
agropecuários abertos em novas regiões, entre 1950 e 1960, durante o regime 
democrático, 84,6% tinham menos de 100 ha e 15,4% tinham mais de 100 ha; 
entre 1960 e 1970, já parcialmente no regime militar, 35,3% tinham menos 
de 100 há e 64,7% tinham mais de 100 ha; entre 1970 e 1980, em plena 
ditadura, apenas 5,7% tinham até 100 ha e 94,3% tinham mais de 100 ha. 
 
 

 Em sua abordagem, ele reforça a percepção de que a maior parte dos títulos de 

propriedades que serão concedidos procede de “falsificações obtidas à custa de 

corrupção”. Gerando como consequência “uma enorme violência contra populações 

camponesas e populações indígenas”.  

 

A corrupção de juízes e funcionários públicos, como oficiais de justiça, 
policiais, notários etc., tem sido fundamental para efetuar o roubo de terras e 
obter a expulsão de camponeses. Estes, se as coisas fossem feitas de maneira 
honesta, poderiam obter o benefício do direito de usucapião, que lhes 
permitiria, teoricamente, regularizar o domínio sobre as terras que 
cultivavam. (Idem, p.170) 
 
 

 Portanto, no afã de estabelecer uma política para a região amazônica que levasse 

em conta a Doutrina de Segurança Nacional, mediante ações que facilitassem a 

ocupação de um imenso vazio populacional e de enorme dimensão territorial, e 

pressionado por setores dentro do governo que temiam a ação do “inimigo interno”, 

contra o qual deveria haver uma reação fortemente repressora, pelo histórico recente, 

marcado pelo confronto com os guerrilheiros comunistas, a ditadura militar faz a opção 

que, certamente, caracterizava suas políticas em nível nacional, beneficiando os setores 

da burguesia e da oligarquia agrária e tentando encontrar neles a saída para o fracasso 

dos planejamentos feitos para a grande Amazônia. (Ver Quadro 1) 

 O que se seguirá à execução do II PND deixará marcado Sul do Pará, seja pelo 

massacre contra as populações camponesas, ou pela estrutura que tornará essa uma 
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região profundamente desigual e extremamente perigosa para se viver, onde a 

pistolagem e a impunidade será duradoura e sobreviverá à transição para o século XXI, 

prevalecendo até os dias de hoje, com crimes ainda sendo executados por disputas pela 

terra. 

  

Desde 1966, segundo informe da Amnesty International, que se baseia em 
dados da Comissão Pastoral da Terra, do Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Terra e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o 
número de trabalhadores rurais assassinados vem se multiplicando 2 a 3 
vezes cada cinco anos: de 1966 a 1970, foram 35 os assassinatos; de 1981 a 
1985, esse número subiu para 630. Somente em 1985, foram 222 os 
assassinatos registrados. (...) Durante os 21 anos que vão de 1964 a 1985, 
foram 1.112 os mortos de que se tem notícia. Raros são os casos de 
pistoleiros presos e levados a julgamento, apesar da pressão da opinião 
pública, de grupos de defesa dos direitos humanos, sindicatos e igrejas. Muito 
mais raros, ainda, são os casos de prisão, julgamento e condenação de 
fazendeiros envolvidos nos assassinatos. (Idem, p.?) 
 
 

 A Amazônia Oriental, ou a região sul paraense, transformou-se, pelas ações 

fracassadas do regime militar, em uma terra cuja lei declaradamente postava-se ao lado 

daqueles que se constituíram numa espécie de refúgio para as obsessões geopolíticas, 

que assombravam os militares como na profecia de Padre Cícero.  

 

Quadro 1 

Área ocupada por pastagens nos estados da Amazônia Legal, em há. 

Estado 1975 1985 1996 2006 
Amazônia 
Legal (%) 

Acre 124.100 326.030 614.210 1.032.430 1,68% 
Amapá 350.020 478.890 244.980 432.030 0,70% 
Amazonas 192.380 476.130 528.910 1.834.530 2.98% 
Pará 3.037.190 6.596.390 7.455.730 13.167.860 21,38% 
Maranhão 3.038.830 5.446.560 5.310.550 6.162.690 10,00% 
Mato Grosso 11.243.470 16.404.370 21.452.060 22.809.020 37,03% 
Rondônia 224.570 1.100.880 2.922.070 5.064.260 8.22% 
Roraima 1.353.170 1.247.210 1.542.570 806.560 1,31% 
Tocantins - 10.650.900 11.078.150 806.560 16,71% 
Amazônia 
Legal 

20.333.730 42.727.360 51.149.230 61.602.240 100,00% 

Brasil 165.652.250 179.188.430 177.700.470 172.333.070 - 
FONTE: IBGE, Resultados Preliminares do Censo Agropecuário 2006. 

*Pastagens naturais e plantadas (degradadas e em boas condições) 
APUD:  MARQUES, Gilberto. Políticas públicas e reconversão da agropecuária paraense52 

                                                 
52 Disponível em: http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/08/GT11-Gilberto-Marques.pdf. 
Acesso em: 23.09.2013 
 



115 
 

 

Mas não eram os “bandeiras verdes” que os amedrontavam, mas os “vermelhos” 

comunistas, nos quais se transformavam por esse olhar ideologicamente contaminado 

pela ideologia da segurança nacional, todos e quaisquer camponês, ou posseiro, que 

ousassem defender suas posses, ou reclamar contra as injustiças cometidas por aqueles 

que desejavam tomar suas terras. 

 Os beneficiados eram aqueles apadrinhados pelos representantes do regime 

militar. Parlamentares do partido governista, a ARENA (depois PDS), políticos 

tornados governantes por nomeação, empresários que garantiam o apoio civil à ditadura 

militar, e banqueiros, iniciantes na prática de explorar terras, seja para efetivamente 

criação de gado, em milhares de hectares, ou para especulação, numa região que se 

apresentava com enorme potencial, pelos interesses que demonstravam o próprio 

governo, mas também pela ambição externa que existia disfarçadamente.  

Muitas empresas que se deslocaram para a Amazônia se constituíam em “testas-

de-ferro”, ou como se conhece atualmente, “laranjas”, que em verdade representavam 

interesses de grandes corporações multinacionais, de olho principalmente na riqueza 

mineral ali existente. 

 Por tudo isso, o que se verá entre os anos de 1975 até a virada do século, pelo 

começo dos anos 2000, foi uma transformação brutal nessa região, cuja marca foi a 

violência, a estupidez no trato com a população pobre, trabalhadores rurais, a 

criminalização das lutas daqueles que defendiam o direito a ocupação de terras 

disputadas privadamente, quando sua origem era pública.  

Acentuava-se a roubalheira por meio da prática conhecida como grilagem e 

abrindo as portas de um verdadeiro inferno, para a passagem de pistoleiros (muitos 

deles ex-policiais que se tornam milicianos) agindo a soldo por morte, que variava de 

acordo com o alvo a ser eliminado, ou da organização de verdadeiras milícias, que 

atuavam ao lado das forças policiais ordinárias, estadual e federal, agindo impunemente, 

sem ações judiciais, ou quando essas existiam sempre eram para expulsar 

implacavelmente os posseiros. 

 O Sul do Pará transformou-se na sequência do Movimento Guerrilheiro. Mas, 

não reduziu as tensões, se comparado com os anos de intenso combate entre tropas 

federais e militantes comunistas. Adquiriu um novo formato, os atores foram 

substituídos, e os que haviam se transformados em comunistas, o fizeram por 

perceberem quem estava ao lado da luta camponesa e na defesa do direito à terra 



116 
 

ocupada há décadas, e quem os reprimia duramente postando-se ao lado dos grileiros e 

grandes latifundiários.  

Nas várias localidades, antigos povoados, surgidas da separação de grandes 

municípios, como Marabá e Conceição do Araguaia, principalmente deste último, a 

organização camponesa enfrentou com altivez tanto as forças militares, quanto as 

milícias de pistoleiros, ao imporem, em alguns casos, uma derrota a essas forças, mas 

que traziam mais violências e injustiças. 

 Se a Guerrilha do Araguaia significou momentos de tensão e de brutalidades na 

repressão ao movimento, o que aconteceu depois, nas duas décadas que se seguiram ao 

fim do Movimento Guerrilheiro, sem querer estabelecer parâmetros de comparações, foi 

uma intensificação das repressões, violências e desrespeito ao trabalhador rural, 

posseiros que de forma honesta procuravam reconstruir suas vidas, acreditando no 

sonho de que aquela imensidão verde se abriria para o progresso e daria a garantia de 

terras fartas, para aqueles que viviam fartos da miséria e do infortúnio.  

Depois da Guerrilha, uma outra guerra desencadeou-se na região sul do Pará, a 

Amazônia Oriental. E o que veremos a seguir demonstra que o “inimigo interno”, 

contido na ideologia de segurança nacional, era todo aquele trabalhador urbano ou rural, 

que ousasse enfrentar de peito aberto as injustiças sociais cometidas por políticas 

públicas discriminatórias e no atendimento das velhas oligarquias.  

O camponês, no Brasil, e no Sul do Pará, em especial, tornou-se alvo das 

políticas ditatoriais, mas em muitos casos suas organizações e determinação na defesa 

do chão que eles acreditavam lhes pertencerem, os fizeram ir à luta com bravura, e 

muitos perderam a vida por esse motivo.  

Mas a região não se tornou um ambiente que fizesse justiça aos trabalhadores 

rurais, e prevaleceu a velha característica marcante da estrutura agrária brasileira, 

concentracionista e beneficiadora da burguesia nacional e da oligarquia rural. 
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CAPÍTULO 3 

OS CONFLITOS DEPOIS DA GUERRILHA 

3.1 - NAS MATAS DO ARAGUAIA TAMBÉM VIVEM OS “LOBOS” 

 

 Quando concluí o trabalho de pesquisa que originou a Dissertação de 

Mestrado “Guerrilha do Araguaia, a esquerda em armas (1972-1975)”,53 havia uma 

nítida sensação que muito ainda existia por ser investigado.  

Eram várias as indagações sobre as consequências desse conflito, e as 

respostas estavam contidas no temor que assustava a população, que sabia conviver com 

algo explosivo, pelo que foi a repressão ao Movimento Guerrilheiro, e por saberem da 

existência de um aparato de vigilância presente nas ações de agentes ligados às forças 

armadas e de informantes, antigos guias que se tornaram fontes vitais de informação 

para a consolidação do poder de Sebastião Alves de Moura, até aquele momento 

conhecido como Dr. Luquini, ou Major Curió. 

 Em 1996, estive na região, logo depois da defesa do Mestrado. Era 

perceptível já uma maior vontade de se falar sobre o assunto, mas ainda cercada pelo 

medo. Já estava em vigor a lei que possibilitava aos que foram vítimas de torturas 

reivindicar reparação pelos transtornos que passaram e serem indenizados pelas perdas 

de suas roças.  

Tal fato os motivava a encarar os receios. Mas, não se tratava somente de 

tentar entender o que acontecera durante os anos do conflito. Existia uma história 

paralela à do Movimento Guerrilheiro, carente ainda de entendimento, inclusive para 

que possamos entender melhor as principais razões para a escolha daquela área para a 

preparação de uma Guerrilha. 

 E mais do que isso, o final da Guerrilha não significou o fim de sua história. 

A partir de 1975 a história da região sul/sudeste do Pará e um pedaço do Norte do 

Tocantins e Sul do Maranhão, passou a confundir-se com a história da Guerrilha do 

Araguaia.  

                                                 
53 A defesa da tese ocorreu no mês de março de 1995. Quando a editora aprovou a publicação em livro 
retornei à região, refiz o caminho de outras viagens e colhi novos depoimentos, acrescentando em mais 
um capítulo para a publicação. O livro intitulou-se “Guerrilha do Araguaia, a esquerda em armas”. 
Publicado inicialmente pela Editora da UFG, foi relançado em uma segunda edição, revista e ampliada 
em 2012, pela Editora Anita, de São Paulo, e Fundação Maurício Grabois. 
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As lutas travadas nessa extensão geográfica, que nos referiremos aqui como 

a Região da Guerrilha, e/ou o “território de Poder do Major Curió”, passaram a ser 

permanentemente monitoradas por órgãos de informação da Ditadura Militar, e 

mantiveram-se ativos por muitos anos após sua queda e o estabelecimento de governos 

democráticos. O temor, ou o pretexto, era evitar o retorno de novos núcleos 

guerrilheiros e a deflagração de uma nova Guerrilha. 

 Sabíamos, contudo, do ambiente de terror e do trauma gerado pelos 

resultados das ações violentas contra a população. Bem como da permanente 

fiscalização por parte de agentes e informantes, que monitoravam a região. Mas, o que 

foi se delineando com o tempo, e observado com aprofundamento de outras pesquisas e 

atuações de organizações sindicais e religiosas, é que por todos os municípios que 

compunham a área demarcada como de atuação do Movimento Guerrilheiro, e um 

pouco além dela, o regime militar por meio do Serviço Nacional de Informação 

construíra uma forte rede não somente de espionagem, mas de ações políticas e jurídicas 

que visaram reverter uma política anterior de atração de migrantes e estava 

possibilitando o surgimento de conflitos com fazendeiros.  

O objetivo era evitar que essas conflagrações se tornassem embriões de 

futuros núcleos guerrilheiros. Assim, cada movimento dos camponeses na defesa da 

terra passou a se constituir em focos potenciais de rebeliões e passaram a ser tratados 

como problemas de segurança nacional. 

 Mas, até que compreendesse a dimensão que se criava com o acirramento do 

conflito entre posseiros e fazendeiros, o governo militar manteve somente a 

preocupação em esconder a história do acontecido naquela região para o resto do país. 

Para tanto, desenvolveu a partir do final da Guerrilha operações que tinham o objetivo 

de realizar uma “limpeza” naquela área, eliminando todos os vestígios que deixassem 

pistas sobre a “guerra suja” que foi travada ali, com torturas, execuções sumárias e 

desaparecimento dos corpos de prisioneiros. 

 Excetuando-se os corpos enterrados em cemitérios, durante a primeira e a 

segunda campanha, que ocorreram no ano de 1972, entre abril e outubro, os demais, a 

maioria, foram quase todos presos, submetidos à torturas e executados.  

A partir do final de 1974, com o fim da Guerrilha, o planejamento que seria 

posto em prática pelos agentes do Exército, sob o comando do Major Curió, teve como 

objetivo percorrer os locais onde os corpos teriam sido enterrados, desenterrá-los e 

desaparecer com as ossadas. 
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 Era a continuidade de uma história que se imaginava ter chegado ao fim. 

Acreditava-se com essa investida, impedir que se pudessem identificar as condições em 

que se deram as mortes dos militantes comunistas e de camponeses, envolvidos na 

resistência armada à ditadura militar.  

 Ocorreu, contudo, um prolongamento das tensões decorrentes da maneira 

como a população foi afetada pela brutalidade da repressão. Escondeu-se dos parentes 

informações sobre o paradeiro dos corpos daqueles que haviam ali sido mortos, mas não 

conteve a determinação dos mesmos em encontrar respostas que lhes eram negadas, 

mais jamais aceitas. 

 As manobras sigilosas desenvolvidas nessas operações ficaram restritas aos 

membros da comunidade de informações, SNI (Serviço Nacional de Informações), CIE 

(Centro de Informações do Exército) e CISA (Centro de Informações de Segurança da 

Aeronáutica), comandados pelo Conselho de Segurança Nacional, vinculado 

diretamente à Presidência da República.  

Mas, seus responsáveis desconsideraram a presença dos moradores da 

região, camponeses que ali viviam, e testemunharam todo o acontecido, em alguns 

casos tornando-se, também, eles próprios vítimas do conflito, outros foram ex-guias das 

tropas militares.  

Para eles, essa história não seria esquecida, e se tornaram valiosas fontes de 

informações sobre a localização de sepulturas clandestinas. Mas, era impossível a eles 

saberem qual destino teria sido dado a esses corpos, posto que toda a operação ficou 

restrita aos agentes das forças armadas.  

 Essas operações não visaram, contudo, extinguir somente vestígios de 

corpos daqueles que foram mortos em valas clandestinas. Mas, há evidências, 

comprovadas pelo depoimento de um dos camponeses, vítima de tentativa de 

“desaparecimento”, que houve determinações para eliminar alguns antigos guias que 

não se enquadraram na disciplina imposta pelos comandantes militares.  

O caso impressionante é o de Sandoval Feitosa, dado como desaparecido 

por muito tempo, mas “reencontrado” na cidade de São Geraldo, por pesquisadores que 

acompanhavam o Grupo de Trabalho Araguaia (GTA), constituído para tentar localizar 

os corpos dos guerrilheiros desaparecidos durante a Guerrilha. 

Por mais três vezes o seu Sandoval foi procurado pelos militares para fazer 
reconhecimento em pontos dentro da mata. 
Da última vez ele foi levado de helicóptero com outro camponês, chamado 
Ribas, para um local dentro da mata cerca de uma hora de avião de São 
Geraldo. Ele diz que não consegue identificar o local, mas que era uma 
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clareira (levantei a hipótese de que pode ser a clareira do Cabo Rosa54. É 
preciso verificar as condições dessa área na época). 
Foram deixados no mato e abandonados, o helicóptero foi embora sem 
esclarecer porque eles estavam sendo deixados ali. O companheiro entrou em 
desespero, que aumentou quando eles se depararam com oito corpos, já em 
estado de decomposição. 
Sem conhecer o lugar ele buscou se orientar pelo sol para poder encontrar o 
Rio Araguaia. Demoraram três dias até conseguir retornar a São Geraldo.55 

 
 

 Paralelo a essas ações desenvolvia-se uma disputa por terras que remonta ao 

final da década de 1960 e começo dos anos 1970. Fruto de uma política do regime 

militar, embasada nas fundamentações geopolíticas, principalmente de Golbery do 

Couto e Silva, mas submetidas à Doutrina de Segurança Nacional, estabeleceu-se dentro 

de uma ação de planejamento nacional, explicitada no I Plano Nacional de 

Desenvolvimento, um Plano de Desenvolvimento da Amazônia. Pari passu, criou-se o 

Plano de Integração Nacional.  

O objetivo, seguindo-se uma preocupação estratégica para a Amazônia, era 

ocupar os espaços vazios. Analisamos detalhadamente no capítulo anterior, esses 

planos, a doutrina que os motivou e as consequências de suas aplicações. 

 Importa-nos, no âmbito do que queremos comprovar, no período posterior 

ao final da Guerrilha, conhecer a realidade que cercava a região e compreender toda a 

dimensão das consequências para os moradores dessa ação que correspondia a uma 

tentativa de impor uma “amnésia histórica”.  

Negar a existência da Guerrilha, ou quando na impossibilidade disso, 

esconder as práticas odiosas cometidas no combate aos guerrilheiros e também a 

centenas de moradores da região. 

 
Definitivamente, frustrava-se a intenção de impor uma amnésia coletiva à 
população. A história da Guerrilha do Araguaia não se limitava mais ao 
interesse acadêmico ou às análises políticas, ela passava a ser notícia, e o que 
fora represado por tanto tempo, por força das intimidações e distorções dos 
fatos, rompia os diques e em breve traria à tona acontecimentos trágicos 
causados por quem venceu a batalha, mas perdeu a guerra. (CAMPOS 
FILHO, 2012, p.237) 

 

                                                 
54 A Clareira do Cabo Rosa tem sido indicada por vários camponeses da região, inclusive antigos 
colaboradores dos militares, como um local de “desova” de corpos de guerrilheiros. Sua localização é no 
município de Brejo Grande, próximo à Rodovia Transamazônica.   

55 Relatório do Grupo de Trabalho Araguaia (GTA), Anexo F.2 - Romualdo Pessoa Campos Filho – 
Historiador/ouvidor/convidado - 3ª Expedição – 05 a 15 de agosto de 2012. Depoimento concedido pelo 
Sr. Sandoval Feitosa à Coordenação do GTA, primeiro em sua residência, em São Geraldo do Araguaia, 
depois no Centro de Comando do GTA, na cidade de Xambioá, no Hotel Tomazini. Fui convidado pela 
Coordenação do GTA e participei dos dois encontros. 
 



121 
 

 Ocorre que a região não convivia somente com a presença dos guerrilheiros 

e dos que lhes combatiam, milhares de soldados que irão afetar o cotidiano e a rotina 

daquelas localidades pelos três anos do conflito e pelos anos seguintes, seja com a 

presença de agentes ou com a consolidação de vários comandos do Exército.  

Mas, havia toda uma realidade vivida pela população que precisa ser 

mostrada, para que tenhamos toda a dimensão de um fato histórico, na sua totalidade, e 

no conhecimento aprofundado dos aspectos geográficos que determinavam o palco 

desses acontecimentos.  

 É preciso ultrapassar a Guerrilha, os combates gerados pela resistência de 

quase uma centena de militantes clandestinos procurados pela ditadura militar, e 

compreender a realidade da região escolhida para ser um território de insurgência. 

Seguidamente, retornaremos a ele, gradativamente, a fim de melhor compreender a sua 

influência na vida dos camponeses da Amazônia oriental, Sul do Pará, ou do baixo 

Araguaia.  

Pela Geografia, com um olhar geopolítico, podemos compreender melhor as 

transformações em uma região dominada por inúmeros conflitos, numa permanente 

disputa territorial, em que se contrapunha o poder do Estado, corrompido e com suas 

instituições servindo interesses gananciosos, a acobertar ilícitos praticados por grileiros 

de vários tipos, e milhares de migrantes, atraídos pela promessa de terras disponíveis, 

aptas a serem ocupadas.  

Antes, durante e depois da Guerrilha, essa região tornou-se um palco de 

conflitos, onde se contrapôs, numa feroz luta de classes, “terra de trabalho” a “terra de 

negócios”, expressões utilizadas por um personagem presente em vários momentos, o 

padre Ricardo Rezende, cujo título de um de seus livros identifica bem o que prevalecia 

nesses embates, em cujo desenlace sobrepunha-se “A Justiça do Lobo”. (FIGUEIRA, 

1986). 

 A década de 1960 significou para o Brasil o momento de adentramento em 

direção aos confins de seu território. Os sertões mais profundos deviam ser descobertos, 

e através de políticas que facilitassem o acesso ao desconhecido, mas em direção a 

riquezas escondidas, as estradas deveriam cortar o imenso vazio de ocupação 

populacional e ligar-se a algumas cidades, várias delas estratégicas, que cresciam na 

exploração de recursos importantes, obtidos na seringueira, no caucho, na castanheira e 

no cacau, dentre outros. Sem falar as possíveis riquezas minerais, boa parte inexplorada. 
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O isolamento era a característica mais importante a definir essas localidades, em alguns 

casos, erguidas bem no coração da Floresta Amazônica. 

 Se num primeiro momento, a Marcha para o Oeste56 abriu o caminho para 

esses contatos, possibilitando encontrar inúmeros grupos indígenas, através da 

expedição Roncador-Xingu, era preciso, contudo, muito mais para o que se pretendia, 

ou seja, transformar o centro do território brasileiro numa espécie de lebensraum.  

 
Em sua teoria do espaço vital (lebensraum), (Ratzel) sintetizou o crescimento 
orgânico do Estado, afirmando que não haveriam de substituir os territórios 
politicamente organizados, aos quais não se “oferecem ao crescimento razões 
naturais ou econômicas”. Assim, dentro da concepção de Ratzel, só “um 
território extenso, esparsamente povoado, é um grande Estado do futuro”. 
(CASTRO, 1999, p. 27) 
 

 
 Esse objetivo foi se consolidando a partir do governo Juscelino 

Kubitscheck, principalmente com a Construção de Brasília e de diversas rodovias, 

sendo a mais importante a Belém-Brasília.  

Essas condições, na garantia de uma infraestrutura importante para a 

ligação entre esses lugares, impulsionaram o processo de ocupação de um imenso vazio 

de gente, atraindo, contudo, enormes contradições na apropriação da terra, que 

determinou a maneira como se deu a implantação de uma importante fronteira, e o 

embate entre formas sociais que foram definidas em oposição uma a outra, na 

caracterização desse processo: frente pioneira ou frente de expansão.  

 

Obviamente, a arbitrariedade dos cortes, a grande extensão das zonas 
fisiográficas, a inexistência de distinções qualitativas e o caráter 
seguidamente fluido e enganador do fenômeno das frentes tornam essa 
relação apenas uma primeira aproximação do fenômeno que nos interessa. 
(...) Nossa tendência inicial foi, em face da história do interesse dos 
antropólogos pelas frentes de expansão, de defini-las preliminar e 
operacionalmente como sendo constituídas dos segmentos extremos da 
sociedade brasileira que se internavam em áreas antes não exploradas, e 
apenas ocupadas por sociedades indígenas. (...) Temos tido também alguns 
casos de áreas que, especialmente nos últimos tempos, graças a determinadas 

                                                 
56 A “Marcha para o Oeste”, foi um plano político de expansão das fronteiras brasileiras, elaborado no 
começo da década de 1930, quando se iniciava o governo Vargas, então saído do processo revolucionário 
que o levou ao poder. O objetivo era por fim ao isolamento do que poderíamos caracterizar como o 
espaço vital brasileiro, pelo olhar geopolítico. O centro-norte era visto como potencialmente suficiente 
para garantir ao país autonomia na produção de alimentos e minérios. Objetivava também, já naquele 
momento, a ocupação da Amazônia,  dentro de uma visão de progresso que caracterizava as medidas. Ao 
analisar as transformações vividas pelo Estado de Goiás, no âmbito dessas políticas de expansão das 
fronteiras, BARREIRA (2002, p.160) assim analisa o impacto no centro do país: “No Contexto da década 
de 30, ou mais especificamente, das diretrizes político-econômicas do Estado Novo, o governo passou a 
estruturar um “novo tempo” em um “novo Brasil”, baseado na imagem do progresso geral e coroado pelas 
ideias de expansão do governo Vargas, por intermédio da Marcha para o Oeste”. 
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condições, conseguem assegurar em grau maior ou menor a manutenção do 
seu crescimento. (...) É para esses casos, aparentemente, em suas 
manifestações mais típicas, que Waibel reservou a expressão frentes 
pioneiras, de que um exemplo talvez tenha sido o Norte e o Oeste do Paraná.  
(VELHO, 1981, p.13-14) 
 
 

 Já analisamos o entendimento obtido sobre essa configuração espacial, de 

forte ingerência estatal, em todos os sentidos, em seus sucessos e fracassos, e 

passaremos a concentrar as análises sobre a outra história que se segue à Guerrilha, 

sendo para isso necessário a identificação daqueles agentes responsáveis pelo ambiente 

que será criado na transformação dessa região. 

 Atraídos pelas promessas de terras, milhares de camponeses, oriundos 

principalmente do Nordeste deslocaram-se para essa região, e passaram a adentrar na 

mata a fim de fazerem a “picada”, ou a “juquira”,57 expressões usadas para definir a 

velha prática da coivara. O desmatamento e a preparação do terreno para o plantio. Mas 

isso em circunstâncias de uma época onde a mata ainda estava em seu estágio quase 

intocável.  

O desmatamento se intensificou a partir de meados da década de 1970, 

quando as políticas para a região amazônica foram alteradas. Mas, não propriamente em 

função das ações desses migrantes, pequenos posseiros, mas dos antigos donos de 

castanhais, enfraquecidos pela desvalorização desse produto, e de grandes fazendeiros 

que visavam transformar imensas áreas em pastagens para criação de gado, beneficiados 

pela nova fase do PND, que explicitamente passa apoiar essas iniciativas e até mesmo a 

financiar esses investimentos. 

 A extensão geográfica da região que identificamos como nosso objeto de 

pesquisa, é muito grande (Ver mapa dos municípios. FIGURA 13), corresponde a cerca 

de “166,5 mil quilômetros quadrados de matas, cerrados e chapadas” o que se equivale 

aos limites da “Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales juntos”. (NOSSA, 2012, p. 

241).  

 

                                                 
57 A juquira é um mato baixo, rasteiro, espécie de erva daninha. Mas o uso da expressão “fazer a juquira”, 
significa no linguajar do trabalhador rural limpar a roça dessa praga para deixar o terreno apto ao plantio. 
Em vários casos de trabalho escravo, denunciados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os 
trabalhadores tinham como tarefa fazer o “serviço de “roço de juquira” (limpeza da área para formação de 
pasto)”. Ver em:  http://reporterbrasil.org.br/2013/07/mte-resgata-22-trabalhadores-no-para/. Acesso em: 
25.08.2013. 
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Figura 13: Mapa dos municípios do Sul do Pará 

 

 
 



   

O processo de ocupação se estendia das margens do Araguaia para o lado do 

Pará, de Marabá até Conceição do Araguaia, e de São Geraldo e Araguatins até 

Parauapebas e Curionópolis. Também segue na outra margem do Araguaia, do lado do 

Tocantins, no Bico do Papagaio, em extensão até o rio Tocantins, descendo até 

Araguaína, Araguanã e Xambioá. E atravessando o Tocantins, do lado do Maranhão, 

Porto Franco e Imperatriz. Com a Belém Brasília a cortar boa parte dessa área em 

direção Norte, e a Transamazônica, a partir de 1970 seguindo em direção leste-oeste, 

cujo trecho aqui estudado vai de Araguatins até Marabá.  

No começo da década de 1970 algumas dessas localidades sequer existiam, 

ou eram distritos das então principais cidades da região: Conceição do Araguaia, 

Marabá, São João do Araguaia. 

 No começo dos anos 1970, a floresta ainda se encontrava em sua maior 

parte praticamente intocada, mas já havia grandes deslocamentos de pessoas em busca 

de oportunidades, em função de dificuldades geradas pela seca no Nordeste, bem como 

pelo conflito fundiário que expulsava os pequenos produtores daquela região.  

A política de atração, adotada pelo governo militar incrementou esse 

processo, e em que pese o fracasso do primeiro plano adotado, não impediu que 

inúmeras roças fossem sendo abertas e terras, até então devolutas, fossem sendo 

ocupadas. 

 Mas, ainda era uma população muito dispersa, em uma área bastante 

extensa. A quantidade de terras disponíveis era muito grande, e isso fazia da região um 

ambiente de extrema dificuldade para a sobrevivência. Os deslocamentos eram muito 

difíceis, e o contato entre povoados aparentemente próximos eram complicados porque 

a distância não podia ser medida em linha reta, devido a imensidão da mata.   

Para se ter uma ideia dessas dificuldades, segundo relato de um camponês58, 

o deslocamento entre São Geraldo e Marabá de carro só era possível indo pela 

transamazônica até Araguatins, atravessando o rio Araguaia e dali pela Belém-Brasília 

seguindo até Wanderlândia e Xambioá, hoje Tocantins, naquela época estado de Goiás. 

Para atravessar novamente o rio Araguaia de Barca e chegar a São Geraldo do Araguaia, 
                                                 
58 Depoimento de Felix Gomes Silva, antes camponês, mas atualmente vivendo e trabalhando na cidade 
de São Geraldo do Arguaia. Concedida em Brasília, em série de entrevista sobre a Guerrilha do Araguaia, 
para o acervo do Arquivo Nacional, durante um encontro de camponeses que lutavam por anistia e 
reparação, em função das perdas que sofreram durante o conflito. A série foi organizada pela 
Coordenação de documentos audiovisuais e cartográficos – CODAC, e todos os depoimentos foram 
concedidos a mim, como pesquisador-entrevistador, convidado pelo Projeto Memórias Reveladas, do 
Arquivo Nacional. Em 23.11.2009. 
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no lado paraense. Em um percurso que nos dias de hoje é de cerca de 160 quilômetros, 

possíveis de serem percorridos em menos de duas horas, numa rodovia (BR-153) 

atualmente asfaltada, e que foi aberta para facilitar o combate aos guerrilheiros, 

conhecida como OP-1. 

 Era essa a realidade encontrada pelos militantes comunistas quando para ali 

se deslocaram. E seguramente essa foi uma das razões pela escolha da região para 

estruturar suas bases, que pudessem futuramente constituir-se em zonas de influência de 

núcleos guerrilheiros e uma área liberada, conflagrada, a confrontar o poder militar. 

 Mas tal fato se tornava possível, paradoxalmente, pela política 

implementada pelo governo ditatorial, absolutamente remediadora, que veio a criar mais 

problemas do que solucionar os que já existiam e motivavam a política de atração de 

migrantes. 

 Incomodado pelas dificuldades que enfrentavam na solução de problemas 

existentes na região Nordeste, o governo decidiu abrir uma frente de expansão na 

Amazônia para abrigar uma população que se tornava potencialmente perigosa, 

conforme já analisamos anteriormente. 

 Até então, quando estudávamos a Guerrilha do Araguaia, assim como 

praticamente todos os trabalhos de pesquisa existentes sobre este fato, sempre nos 

debruçamos sobre os aspectos ideológicos de sua motivação e a reação militar por parte 

do governo brasileiro, então comandado por generais do Exército.  

Mas, embora sem ser necessariamente um esquecimento, as abordagens 

transitavam somente marginalmente sobre questões geopolíticas, que envolviam as 

preocupações da ditadura militar, e que estavam claramente presentes na elaboração da 

Doutrina de Segurança Nacional, e, a partir dela, no binômio “Segurança e 

Desenvolvimento”.  

No entanto, ao expandir o estudo sobre toda a área onde se desenvolveu a 

Guerrilha do Araguaia, e para a qual a categoria Região irá melhor identificar toda a sua 

abrangência, fomos compreendendo não somente a dimensão da necessidade tida pelos 

militares de sufocar imediatamente o conflito para conter o avanço guerrilheiro e 

eliminar ousados militantes esquerdistas. Havia muito mais questões em jogo. Os 

militantes comunistas escolheram uma região tida como profundamente estratégica, 

dentro dos objetivos geopolíticos traçados na Escola Superior de Guerra, e para além 

dela, do que estava sendo forjado ideologicamente para a América Latina nos Estados 

Unidos.  
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E essa preocupação geopolítica foi a motivadora, em 1970, da elaboração do 

Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA) e do Plano de Integração Nacional 

(PIN), ambos fazendo parte do I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). A política 

de atração de migrantes, a fim de ocupar um imenso vazio populacional, e consumar o 

dito na frase do presidente Médici, no lançamento da construção da estrada 

Transamazônica: “uma terra sem homens para homens sem terras”. 

 Pudemos, também, analisar esse planejamento estratégico do regime militar 

no capítulo anterior, mas essas ações são fundamentais para compreendermos como 

toda essa região foi se constituindo em um enorme “caldeirão” de problemas, na medida 

em que da teoria à prática ampliou-se um enorme fosso, uma distância colossal, e as 

políticas pensadas e planejadas constituíram-se em um imenso fracasso. 

 Desses fatos, originou-se um ambiente completamente inóspito, 

desencontrado, abandonado pelas preocupações que fizeram construir todo um 

planejamento, e propiciou uma ocupação desordenada de uma região até então pouco 

valorizada. Maranhenses, piauienses, goianos, mato-grossenses, passaram a ocupar 

desordenadamente aquela imensidão de terras devolutas, em meio a uma floresta ainda 

densa, pouco explorada a não ser na procura pela castanha e pelo caucho, de onde se 

extraía um látex usado na fabricação da borracha. 

 Procuramos estudar esse primeiro momento, que coincide com a chegada de 

sucessivos militantes comunistas à região, olhando para o processo de ocupação e da 

maneira como aqueles migrantes enxergavam toda aquela imensidão de terras à sua 

frente.  

A história a ser contada paralelamente à preparação do Movimento 

Guerrilheiro, aborda objetivos comuns,  cujos problemas foram objetos de elaboração 

de um programa político pelos guerrilheiros, já no transcurso da luta armada, 

denominado União pela Liberdade e pelos Direitos do Povo, e composto por 27 pontos 

que analisavam a realidade da região e responsabilizavam o governo dos militares pelo 

abandono a que os camponeses estavam submetidos.59 Situação que tornou-se frequente 

pelas décadas seguintes, e alcança os dias atuais. 

                                                 
59 “A União pela Liberdade e pelos Direitos do Povo, surgida para unir amplas massas, crê que esses vinte 
e sete pontos sintetizem as reividicações mais sentidas e imediatas do homem desta região. Incluem tudo 
o que ele deseja e tem direito. Representam, contudo, o mínimo exigido por ele nas condições atuais. Por 
isso, a ULDP considera que este é um programa de defesa dos pobres e pelo progresso do interior. Em 
torno dele se unirá o povo sofrido: os lavradores, os castanheiros, os vaqueiros, os garimpeiros, os peões, 
os barqueiros, os que trabalham namadeira e na quebra de babaçu, os pequenos e médios comerciantes, 
enfim, todos os que querem o progresso da região e felicidade de seus habitantes”. Trecho da 
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 É necessário conhecer as condições das matas naquele momento, para 

termos uma real dimensão das dificuldades que foram encontradas pelos migrantes, 

tornados posseiros na fixação do lugar.  

Ainda não era o auge do desmatamento, da derrubada de madeiras de lei que 

passariam a valer bem mais do que se conseguia pela castanha. São, aliás, atividades 

que se cruzarão, e que instigará embates violentos, já que os interesses em jogo eram 

antagônicos. Tínhamos ainda naquela região, uma mata quase fechada e uma enorme 

dificuldade para se estabelecer contato com as cidades, ou com as pequenas vilas 

existentes.  

O deslocamento era muito difícil e conquistar um pedaço de terra, logo após 

abrir as picadas e devastar a juquira, significava, ainda pelo início dos anos 1970, 

isolar-se quase que por completo. 

 Na Amazônia por inteiro, e a parte que estamos estudando em particular, 

prevalecia uma enorme floresta em sua maior parte ainda intocada, sem as estradas que 

viriam possibilitar o desbravamento na sequência do PDA e do PIN, do asfaltamento da 

rodovia Belém-Brasília, que lhe margeia, e da construção da Transamazônica, que tinha 

como objetivo principal ligar o Nordeste ao Norte, dentro dos objetivos de ocupação do 

que era tido como imenso vazio. Evidentemente, desconsideravam-se as populações 

indígenas, espalhadas por toda a Amazônia, e que serão profundamente afetadas por 

essas transformações. 

 O processo de ocupação ocorreu em três momentos. Inicialmente, até a 

década de 1970, boa parte dos que para ali se dirigiram o fizeram em busca de ouro. 

Algumas das cidades da região, seja do lado do Pará, ou de Goiás, atual Tocantins, 

foram criadas como consequência da mineração. Xambioá, foi uma dessas cidades, 

erguida em meio da floresta, na beira do rio Araguaia.60 

 Também a cidade de Rio Maria, antes distrito de Conceição do Araguaia se 

desenvolveu a partir da mineração nas águas do rio que lhe dá o nome. Embora essa 

atividade tenha destruído seu canal, com o assoreamento de suas margens. Após o 

desaparecimento do ouro a cidade cresceu à margem da MAGINCO (Madeireira do 

Araguaia S/A) e se criou uma grande dependência dessa empresa, reforçando o poder 

                                                                                                                                               
Proclamação da União pela Liberdade e pelos Direitos do Povo. (MONTEIRO, 2005, p. 135). Os vinte e 
sete pontos podem ser vistos acessando o site do Centro de Documentación  de lós movimientos armados: 
http://www.cedema.org/ver.php?id=3892 

60 Depoimento do Sr. Raimundo da Rocha Dega, pioneiro da cidade. Xambioá, 26.12.2012. 
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que já era exercido por seus proprietários desde os seus primórdios, uma vez que a 

cidade foi erguida em suas terras. Conforme relata em sua dissertação de mestrado, 

Luzia Canuto61: 

 
Os donos da MAGINCO exerceram grande influência na construção da 
cidade, pois ajudaram a erguer a primeira igreja e escola, contribuíram com 
suas máquinas para abertura de ruas e avenidas, e ainda forneceram energia 
termoelétrica para o centro da cidade até o final da década de 1980. Também 
eram donos do garimpo, do primeiro campo e do time de futebol formado por 
seus funcionários. Atualmente, são donos de grandes fazendas, do único 
aeroporto do município e de grandes mansões no centro da cidade. 
(PEREIRA, 2006, p.73) 
 

 
 Marabá, principal cidade de toda a região, teve em sua origem a extração da 

borracha como sua atividade mais importante. Em seguida, cresceu com a importância 

que teve a coleta da castanha.  

No começo, era um distrito de São João do Araguaia, mas depois cresceu 

aceleradamente, principalmente após a construção da Transamazônica. Tornou-se um 

centro urbano fortemente atrativo e seu crescimento se deu na medida do fracasso 

dessas atividades e da expulsão de camponeses na luta pela terra em seu entorno. 

Algumas famílias tradicionais sempre se deram bem na exploração da mão de obra que 

era utilizada nessas atividades, com destaque para os Mutrans, que dominaram a 

economia e a política do município por muitos anos.  

A decadência do comércio de castanha no Brasil, até pela forma intensiva 

com que era feita a coleta, empurrou os grandes proprietários em direção à criação de 

gado. Esse foi o momento em que os interesses dos grandes oligarcas dessa região, que 

exploravam as castanhas e mantinham controle sobre os castanhais, se encontraram com 

os planos que seriam implementados pelos governos militares. 

 
Ainda que a maioria dos projetos agropecuários aprovados pela SUDAM no 
Sudeste do Pará tenha beneficiado grandes latifundiários e/ou empresas 
agroindustriais de outras regiões do país, parte dos mesmos também foi 
utilizada pelas oligarquias dessa região para incrementar o número de suas 
propriedades rurais ou “modernizar” outras. Por exemplo, as famílias que 

                                                 
61. Luzia Canuto de Oliveira PEREIRA, é filha de João Canuto, líder camponês assassinado em 1985, 
quando presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Também seus irmãos José Canuto e 
Paulo Canuto foram assassinados. Orlando Canuto, outro irmão que estava junto com eles, sobreviveu 
após ter fugido algemado e com duas balas no corpo. Luzia e sua mãe, depois disso se mudaram para 
Belém e conviveram entre a esperança e o medo. Seu trabalho de dissertação de mestrado (Terra e 
Natureza: Assentamentos Rurais de Rio Maria, 1974-2004) é mais do que um produto acadêmico, é uma 
prova da capacidade de resistência e de luta daqueles que não se entregam diante do poder e das pressões 
dos latifundiários e que não lhes são subservientes. Luzia Canuto e sua família são símbolos da luta 
contra as desigualdades sociais, no Sul do Pará e no Brasil. Abordaremos essa história mais adiante.                                               
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controlavam a produção de castanha intensificaram a partir de meados da 
década de 70, o desmatamento de castanhais para o plantio de pastos para a 
cria de gado e/ou para garantir a posse definitiva das terras de castanhais, ao 
converterem os antigos aforamentos em títulos definitivos. (PETIT, 2003, 
p.203) 
 

 
 Essas atividades vieram na sequência da decadência dos castanhais, e 

tiveram como impulsionador o próprio estado militar, conforme já citado. Esse foi o 

segundo momento nesse processo. Planos inconsistentes, pela incapacidade do poder 

público em cumprir o planejado, e a megalomania que tomava conta das políticas do 

regime militar no começo dos anos 1970, resultaram em um movimento de população 

completamente disperso, com ausência de garantia de infraestrutura necessária e uma 

ocupação da terra caótica e sem a preocupação de assegurar a sua titularidade.  

A fixação dessa população, conforme já dito anteriormente, se deu no 

interior da mata, na busca por áreas descampadas, onde fosse possível criar as condições 

para montar roça. Espalharam-se por toda a região e se apossaram de terras até então 

inexploradas, ou devolutas ou pertencentes à Fundação Brasil Central.  Mas, não tardou 

para que novos “donos” aparecessem, dando início a um litígio que se prolongou por 

várias décadas. 

 A Fundação Brasil Central foi constituída em 1945, pelo presidente Getúlio 

Vargas, no âmbito do Estado Novo, para fornecer suporte à Expedição Roncador-Xingu, 

liderada pelos irmãos Vilas-Boas, dentro dos objetivos de desbravamento estabelecidos 

na política de ocupação do imenso vazio territorial do centro-norte brasileiro, durante a 

Marcha para o Oeste. 

 
A FBC foi instituída ainda naquele ano, com a finalidade, segundo o ato de 
sua criação, de “desbravar e colonizar as zonas compreendidas nos altos rios 
Araguaia e Xingu e no Brasil Central e Ocidental.” A nova instituição 
vinculava-se diretamente à presidência da República, com sede na Capital 
federal. A primeira atribuição recebida pela FBC foi, todavia, a de 
proporcionar condições, de toda ordem, para a execução da tarefa a cargo da 
Expedição Roncador-Xingu (...). (MACIEL, 2011, p. 4) 
 
 

 O papel da FBC se diversificou a partir da constituição de várias 

subsidiárias, tornando-a uma das maiores empresas de importância estratégica 

imprescindível para a consolidação do que se pretendia com a Marcha para o Oeste, a 

ocupação e dinamização de um espaço, vazio de empreendimentos econômicos e de 

baixíssima ocupação populacional.  
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Na área de nosso estudo, do Baixo Araguaia, a FBC atuou no ramo da 

exploração de madeiras, e nessa condição obteve o direito de exploração de terras que 

lhes foram concedidas pelo Estado do Pará.  

 Em um parecer que tivemos acesso, elaborado a partir de uma solicitação 

feita pela Procuradoria Jurídica Regional, em função de uma demanda do INCRA 

interessado em saber sobre os procedimentos jurídicos cabíveis em relação à cessão de 

terras do Estado do Pará à FBC;percebe-se que este Estado cedeu à FBC uma extensa 

área, não especificada em tamanho, mas da monta de milhões de hectares.  

Essa foi uma das razões da ocupação por centenas de famílias de posseiros 

em terras da antiga FBC, extinta em 1967 e substituída pela Superintendência do Centro 

Oeste (SUDECO). Num dos pontos do parecer fica evidente a confusão jurídica 

existente e que teve consequências na medida em que essas terras estavam sendo 

repassadas para fazendeiros, desconsiderando-se a ocupação em curso. 

 
A área onde se localizam as terras objeto deste estudo, que então pertenciam 
ao Estado do Pará, foram declaradas indispensáveis à segurança e ao 
desenvolvimento nacional, pelo Decreto-Lei nº 1964, de 01.04.1971, alterado 
pelo Decreto-Lei nº 1478, de 13 de julho de 1976, passando dessa forma para 
o domínio da União, e o INCRA, como representante da União é parte 
legítima para pleitear a declaração de nulidade da cessão feita em desacordo 
com a Constituição de 1937.62 

 
  
 Esse parecer jurídico foi elaborado em 1976. Nesse mesmo ano ocorreu a 

Guerra dos Perdidos, numa tentativa de demarcação de terras para particulares, feitas 

inicialmente pelo ITERPA e em seguida pelo INCRA. Três anos depois, próximo à 

localidade de Perdidos, ainda no atual município de São Geraldo do Araguaia, na 

comunidade de Itaipavas, novo confronto entre posseiros e grileiros, também em uma 

área antigamente pertencente à FBC, deram a tônica de como seriam as disputas por 

essas terras sem donos.  

O poder e a influência de empresas e grileiros indicariam que os posseiros, 

ocupantes mais antigos, teriam poucas chances de vencer essa batalha. A região da 

Guerrilha do Araguaia manteria a sua sina de conviver em permanentes disputas, mas, 

como na expressão do padre Ricardo Rezende, a “Justiça do Lobo” (FIGUEIRA, 1986) 

sempre falou mais alto. 

 

                                                 
62 Parecer/PJR/nº 63/76 – Em separado. Ref. Proc/INCRA/CR-01/nº 524/74 e anexos. Interessados: Plínio 
da Cunha Soares e outros (Fundação Brasil Central).  Assina: Maria Jovita Wolney Valente, Procuradora 
Autárquica. 
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3.1.1 – Curió: “Eu era o SNI e o Exército” 

 
 No início dos anos 1970, já se iniciava a mobilização dos militantes 

comunistas. Eles cumpriram os mesmos ritos feitos pelos milhares de migrantes que 

passavam a ocupar as terras do Sul do Pará.  

Esse é um aspecto extremamente relevante, para podermos entender todo o 

processo de preparação do que virá a se constituir no Movimento Guerrilheiro, 

inserindo-o de maneira consistente, dentro de uma realidade que se desenvolvia já de 

maneira complexa e de evidente conflito entre os então atuais posseiros, e os grileiros 

que se apresentavam como donos das terras que estavam sendo ocupadas.  

Mas, por vezes o grileiro chegava antes, ocupava terras devolutas em 

milhares de hectares, deixando-as improdutivas, o que fazia com que os posseiros as 

invadissem. Isso se acentuou no processo de elaboração da nova Constituição, a partir 

de 1988, quando a situação de terras improdutivas tornou-as objeto de desapropriação 

para fins da Reforma Agrária.63  

Esse ambiente, que se tornou o palco dos confrontos entre guerrilheiros e 

forças militares, já se constituía em um foco de problemas na disputa pela terra, e pode 

ser considerado como decorrência das fracassadas políticas de atração de migrantes para 

a região. 

 Esse foi, então, um dos fatores que levou a direção do Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB) a incluir essa região como estratégica para a preparação de uma zona de 

insurgência, com a atuação de núcleos guerrilheiros, iniciando a mobilização de seus 

militantes desde o final da década de 1970. “Em princípio, a região parecia fornecer os 

elementos essenciais para que se pudesse preparar um movimento com as características 

de uma guerra de Guerrilhas” (CAMPOS FILHO, 2012, p.107) 

                                                 
63 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - CAPÍTULO III - DA 
POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA: 
  
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 
que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 
agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
(...) 
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a 
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 
10/07/2013 
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 Tínhamos assim uma junção de fatores que passaram a tornar o Sul do Pará 

(e uma parte do atual Estado do Tocantins) uma região de extrema violência e de 

permanentes conflitos, com pouca ou quase nenhuma intervenção do Estado. E quando 

tal fato acontecia era mediante a atuação de agentes corruptos ou extremamente 

fragilizados diante do poder dos grandes proprietários e das corporações – bancos, 

grandes empresas e membros tradicionais da burguesia paulista – que começavam a 

dominar grandes extensões de terras. 

 
Quem vai ao município de Santana do Araguaia nós encontramos latifúndio, 
como da fazenda... Supergasbrás, da Volkswagen, do Bradesco, da Manah, 
do Severo Gomes. E para se chegar ao primeiro povoado, saindo de 
Redenção a gente viaja 180 quilômetros de carro, para se chegar ao primeiro 
povoado, de um lado e de outro, são só grandes fazendas. Enquanto isso, há 
cerca de um mês atrás, 49 lavradores foram presos, porque queriam apenas 
20 hectares de terras para trabalhar.64 

  
 Paralelo a esses fatores, mas como consequência desse ambiente inóspito, 

crescia assustadoramente o número de pistoleiros, transformando o Sudeste do Pará na 

região mais violenta do Brasil. Pistolagem, policiais a serviço dos fazendeiros e milícias 

privadas passaram a ser constituídas e a agirem impunemente, queimando roças de 

posseiros, espancando-os, torturando e assassinando, sem que houvesse punições para 

esses crimes.  

Na sequência do final do Movimento Guerrilheiro, em 1975, os alvos 

passaram a ser lideranças sindicais camponesas, padres e militantes comunistas ligados 

ao PCdoB, partido que comandou a Guerrilha. Analisaremos mais adiante essa situação 

até as décadas de 1980/90, inclusive com a análise sobre o surgimento de uma 

organização que irá potencializar esses crimes, institucionalizando-os, a União 

Democrática Ruralista, ou simplesmente UDR. 

 O terceiro momento, a partir de 1975, final da Guerrilha, se estendeu até a 

década de 1980, quando se escancarou as consequências das medidas adotadas, e veio 

com as alterações nas políticas do estado militar, e a adoção do II PND. Uma serie de 

fatores explicam as novas mudanças, inclusive uma crise econômica de dimensões 

internacionais.  

                                                 
64 Depoimento de Paulo Fonteles, por muitos anos advogado da CPT, durante campanha para a 
Assembleia Nacional Constituinte, em 1985. Vídeo do CDM (Centro de Divulgação e Memória) da 
Fundação Maurício Grabois. Disponível em : 
http://grabois.org.br/portal/cdm/noticia.php?id_sessao=32&id_noticia=2419. Acesso em 25/06/2013 
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Mas, foi principalmente como consequência da Guerrilha do Araguaia que 

essa região viu ser modificado radicalmente o planejamento pensado pelo regime militar 

para a Amazônia.  

Uma alteração que inverteu completamente a lógica anterior, buscando 

agora a atração de grandes empresas e ignorando os crimes de grilagens que garantiam o 

acumulo de terras nas mãos de poucos proprietários, à revelia da situação de milhares de 

camponeses deslocados por uma política oficial de atração que os transformavam agora 

em marginais e vítimas da agressividade de fazendeiros e dos crimes de pistolagens. As 

“massas” pobres passaram a ser estigmatizadas por sua obstinação na defesa da terra e 

sofriam as consequências da obsessão criada pelo medo do retorno da Guerrilha.  

 Curió explicita bem isso em depoimento que concedeu ao Jornal Nacional 

da Rede Globo: 

 
Eu desci no garimpo em dois de maio de 1980. Eu vim prá cá como membro 
das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Para neutralizar um trabalho de 
massas, de proselitismo relacionado com o conflito social do Sul do Pará que 
se chamou Guerrilha do Araguaia. A organização do garimpo de Serra Pelada 
não foi, inicialmente, com o objetivo ou a intenção de apadrinhar ou de 
realizar um trabalho de compaternalismo. Foi com objetivo político-
ideológico... Massa... contra massa! 
(...) 
Foi logo após um conflito social de dimensão muito grande, a Guerrilha do 
Araguaia, de nos contrapormos a essa massificação no Sul do Pará e 
trazermos ações de governo. Então nos surgiu a ideia de organizarmos o 
garimpo. (Jornal Nacional, TV Globo, 2005)65 

 
 
 A partir desse momento, não somente os comunistas passaram a assustar a 

repressão e a comunidade de informação, fortemente presente na região. Mas, também, 

os padres e missionários, vinculados à Igreja Católica, notadamente aquele setor que 

seguiam os princípios da Teologia da Libertação, carregada de influência marxista, que 

organizavam os camponeses e os pobres nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). 

Com a criação da Comissão Pastoral da Terra, em 1975, durante encontro da Pastoral da 

Amazônia, em Goiânia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB)66 o que antes era temor, tornou-se real.  

 
Em junho de 1975, finalmente, quando os bispos deste novo Brasil se 
encontravam novamente em Goiânia, para discutir os problemas das 

                                                 
65 Depoimento de Sebastião Rodrigues de Moura, Major Curió. Documentário “Serra Pelada, esperança 
não é sonho”. Direção: Priscilla Brasil. 42’20” a 44’02”min. Disponível em: http://vimeo.com/19842182. 
Acesso em 24.10.2012. 

66 http://www.cptnacional.org.br/index.php/quem-somos/-historico. Acesso em: 10.07.2013 
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migrações – consequência direta da questão fundiária – nascia a Comissão 
Pastoral da Terra. As discussões entre bispos da região, paralelamente aos 
encontros da CNBB, deixavam claro para eles que os conflitos não 
aconteciam por acaso, e eram consequência da política governamental para a 
Amazônia. Por isso, decidiu-se criar um organismo articulador, capaz de 
promover uma interligação entre as prelazias e dioceses da Amazônia. 
(KOTSCHO, 1981, p.22) 
 

 
 Os padres passaram a ser vistos também como comunistas. E isso fez com 

que tivesse início uma intensa perseguição a esse setor, com sequestros, prisões e 

assassinatos, a mando de fazendeiros, e também por agentes do Estado militar que 

atuavam na região.  

As ações de Curió, no sentido até mesmo de impedir a realização de cultos 

religiosos se constituíram em formas agressivas de pressionar os clérigos, mas ao 

mesmo tempo, os tornavam frágeis diante da estupidez com que agiam impunemente os 

fazendeiros, que se impunham como senhores feudais por todas aquelas cidades da 

região. Praticamente todos os prefeitos eleitos, ou eram fazendeiros, ou gerentes de 

fazendas-empresas, seus “testas de ferros”. 

 O começo dos anos 1980 trouxe uma novidade preocupante, mas sutilmente 

resolvida pela comunidade de informação. O surgimento do maior garimpo do mundo, 

Serra Pelada, reuniu dezenas de milhares de garimpeiros, ou, antes disso, aventureiros, 

motivados pela descoberta de um enorme filão de ouro.  

Tal fato levou a duas grandes preocupações, primeiramente o controle 

daquela riqueza, e em segundo lugar o temor de que aquela grande massa pudesse ser 

manipulada pelos comunistas, fossem os padres ou os militantes do PCdoB. A solução 

encontrada pelo regime militar foi uma intervenção no Sindicato dos Garimpeiros, 

entronando na condição de muito mais do que um presidente, um verdadeiro vice-rei, 

que estendeu seus domínios para além da área de atuação dos guerrilheiros e da luta 

camponesa, o Major Curió: “Eu era o SNI e o Exército. Me desculpe a expressão!”.67 

 

3.1.2 – À procura das “bandeiras verdes” 

 

 O começo da década de 1970 foi possível deparar, então, com a implantação 

das políticas de atração de migrantes e da construção da rodovia Transamazônica, que 

                                                 
67 Depoimento de Sebastião Rodrigues de Moura, Major Curió. Documentário: Serra Pelada, sonhos 
dourados, fatos opacos. 2006, 3’05”. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=j0B-nA7zGcg. 
Acesso em: 15.05.2013 
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surgiu para ser um marco nesse processo. Milhares de pessoas pobres, desprovidas de 

quaisquer condições sociais procuravam se fixar na região. Algumass foram também 

motivadas por crenças religiosas, de uma nova terra sagrada, das “bandeiras verdes”, 

segundo profecia do Padre Cícero. 

 
A maior parte da população vinda do Nordeste para este Estado tinha duas 
motivações básicas: a primeira e fundamental era econômica; a segunda, que 
a justifica, era, parece-me, de fundo religioso. Rezam as lendas que o Pe. 
Cícero teria previsto que para se salvar carecia atravessar o Rio Araguaia em 
busca da Bandeira Verde, terra da promissão e da esperança. Que surgiria a 
era do Capa-Verde, príncipe maligno. O rio iria banzeirar (ter ondas) na 
metade e na outra metade ferver. Travar-se-ia uma grande guerra e as forças 
do bem prevaleceriam. (FIGUEIRA, 1986, p. 28) 

 
 
 Tempos depois, após encontrar a terra e prepará-la para a plantação, e ter 

erguido inicialmente um barraco de palha, retornavam para buscar a família. A aparente 

vitória, na conquista da terra, se difundia entre parentes e amigos, o que possibilitava 

um aumento cada vez maior no deslocamento de pessoas de cidades distantes, 

espalhadas entre os estados próximos, e até mesmo do Centro-Oeste, Sul do País e do 

Sudeste. 

 João Canuto, personagem marcante nessas histórias, que de simples 

migrante vindo de Campestre em Goiás, cidade próxima à Goiânia, tornou-se uma das 

maiores lideranças camponesas da região; assassinado como consequência da luta pela 

terra e do enfrentamento com grileiros, é um exemplo desses milhares de homens e 

mulheres que se deslocaram de tão longe, com dificuldades enormes em busca do sonho 

de ter um pedaço de terra. 

 
A viagem que já estava marcada, foi breve. No dia seguinte João Canuto 
embarcou, de ônibus, com destino ao Sul do Pará, no ano de 1973, para 
desbravar e conquistar novos horizontes. Tudo era novidade no percurso até 
Rio Maria. João Canuto, cheio de expectativas, fazia inúmeras perguntas a 
Mizael Gonçalves Cardoso, pai dos fazendeiros, que não se esquivava em 
responder, entretanto algumas respostas saíam incompletas por falta de 
informações, porém com o cuidado de não assustar o trabalhador, cheio de 
esperanças. As estradas ruins e à distância fizeram a viagem se tornar sem 
fim. Depois de três dias percorridos, o vilarejo de Rio Maria, Estado do Pará, 
surgiu no horizonte e a fazenda onde seria seu novo trabalho estava mais 
próxima do que longe. (CARTAXO, 1999, p.10) 

 
 
 As esperanças eram maiores do que o medo do fracasso, e em pouco tempo 

retornavam aos lugares de origem e preparavam uma nova viagem com a família, já 

tendo assegurado um lugar para construir o rancho. Esse processo foi intenso por todo o 
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período de fixação, alguns dos quais passando a ser chamados de “paulistas”, referência 

feita ao perfil diferente da maioria dos migrantes, que eram de origem nordestina. 

 Essa situação inevitavelmente iria levar mais adiante a uma encruzilhada. É 

difícil afirmar que nas condições dadas através dos planos elaborados pelo regime 

militar a região entraria na rota do desenvolvimento, como queria seus propositores, 

seguindo-se o binômio “Segurança e desenvolvimento”, presente na condução da 

Doutrina de Segurança Nacional.  

Provavelmente, seus objetivos não seriam atingidos, mesmo se não tivesse 

ocorrido na região um conflito com a dimensão do que aconteceu, já que os planos não 

foram seguidos de fortes investimentos em infraestrutura que os pudessem consolidar. E 

provavelmente esse foi o mais forte motivo da desordem que se desencadeou naquelas 

paragens. Já que até mesmo as organizações estatais criadas com esse objetivo, 

tornaram-se lenientes no trato dos conflitos que surgiam e sucumbiam aos poderes 

regionais dos grandes proprietários de castanhais, tornados depois fazendeiros. Os que 

lá já estavam, desde meados da década, e os que para ali se dirigiram, na expectativa das 

mudanças previstas.  

 
 
3.1.3 – Construindo um poder paramilitar 

 

 Mas, seguramente o Movimento Guerrilheiro contribuiu para uma 

modificação na estratégia adotada pelos militares no controle da região, nos anos que se 

seguiram ao seu final. Historicamente, toda região conflagrada, seja durante ou depois 

de conflitos armados, convivem por certo tempo, sendo variável o período do trauma 

que se seguirá, com a desordem gerada pela violência, não somente militar, mas 

também social, considerando-se o aspecto psicológico que decorrerá daí.   

Qualquer que seja o lado o vencedor impõe, pelo medo e pela violência seus 

desejos, e permanecerá, até que o controle seja efetivo, um estado de terror, que se 

manterá generalizadamente, mas principalmente sobre aqueles que estiveram aliados ao 

lado derrotado. 

 O término da Guerrilha do Araguaia, oficialmente no final do ano de 1974, 

não significou, em absoluto, a pacificação da região. O último ato foi representado pela 

eliminação da guerrilheira Valk,68 segundo nossas pesquisas, em condições que 

                                                 
68 Walquíria Afonso Costa (1947-1974). Segundo depoimento do ex-recruta Adaílson Vieira Bezerra 
(concedido em Marabá, durante reunião da coordenação do GTA, em 01/09/2011), Valk (seu nome de 
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representava por um lado requintes de crueldade e vingança, e por outro uma eliminação 

simbólica, por se tratar da última remanescente do grupo de militantes que começaram a 

chegar à região por volta de 1968, e a forma como ocorreu sua execução obedeceria as 

ordens dadas, de eliminação de todos os guerrilheiros. 

 Obviamente, permanecia entre os grupos militares a neurose criada pelo 

apoio dos camponeses aos guerrilheiros. Bem como a desconfiança, medo e ódio dos 

moradores da região a esses grupos que os atormentaram durante todo o conflito e que 

permaneceriam por mais tempo sob o comando do Major Curió.  

 Para compreendermos o quanto ficou entranhado no cotidiano das pessoas 

essas presenças entre os moradores de cidades, povoados e camponeses, é necessário 

que se entenda todo o mecanismo de repressão montado para eliminar a Guerrilha a 

partir de 1973, com a infiltração de agentes no meio da população. O aparato repressivo 

passou ao controle do SNI e CIE, e ocorreu tanto pelo disfarce como pessoas comuns, 

de elementos “secretas”, como através de órgãos públicos, de fáceis contatos com a 

população, como o INCRA e a SUCAM. 

 A partir de 1992, com o início da pesquisa em campo nessa região, em 

busca de informações sobre esse conflito, era visível o impacto que esse movimento 

causara sobre a população. Os traumas advieram exatamente como consequência desse 

processo de vigilância e investigação às sombras, feitas desde outubro de 1972 até 

completar um ano, de uma trégua que obedecia muito mais a uma guerra de movimento, 

quando um dos contendores afasta-se para refazer sua estratégia e preparar outro 

mecanismo de ataque.  

Desta feita, com uso da inteligência, na guerra conhecido como o momento 

em que se busca estudar melhor o adversário, o ambiente onde se desenrola o 

contencioso e o uso de novas táticas que possibilite as forças militares atingirem 

objetivos bem definidos, e fatais para a força inimiga. No retorno das tropas ao fim 

desse período, o alvo foi a população. Após um ano de investigação, imiscuindo-se na 

vida das pessoas, disfarçadamente, e principalmente como funcionários de órgãos 

                                                                                                                                               
guerrilheira) teria sido “preparada” com medicamentos, um coquetel de remédios, já que fora presa 
bastante fraca, para 24 horas depois ser submetida a uma execução na base militar de Xambioá, então 
comandada pelo general Hugo Abreu, diante de oficiais que foram chamados de todas as bases. Foi 
executada com três tiros e sepultada na própria base. Ainda segundo o depoimento suspeita-se que o seu 
corpo foi retirado depois e levado para a Serra das Andorinhas. Como pesquisador/ouvidor convidado 
pela coordenação do GTA pude participar da reunião com ex-militares e ex-recrutas que serviram nas 
bases durante a Guerrilha, quando este depoimento foi concedido. Estavam presentes ainda representantes 
do Ministério da Defesa, dos familiares dos guerrilheiros (Diva Santana) e Paulo Fonteles Filho, 
representando o PCdoB.  
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estatais que garantiam o contato direto com a intimidade das pessoas. O principal 

deles69 foi a SUCAM. (STUDART, 2006, p.101). 

 Assim, vários agentes do CIE e do SNI puderam adentrar as casas, a 

pretexto de combater endemias, fichá-los, e buscar extrair informações que de alguma 

maneira os ligassem com os guerrilheiros. Esse trabalho durou um ano, até que no mês 

de outubro do ano seguinte (1973) a população tomou conhecimento sobre quem era 

cada um daqueles elementos com os quais eles passaram a estabelecer boas relações. 

Como resultado, centenas de pessoas foram presas, por terem em algum momento 

desses contatos feitos referência a alguns dos guerrilheiros.  

A gravidade do tratamento na prisão decorria do tipo de relação que 

houvesse sido relatada nesses contatos, cabendo a tortura mais violenta àqueles que 

inadvertidamente tivessem confessados ser amigos deles.  

 
Em meados de 1973, toda a área já estava minuciosamente mapeada pelo CIE 
e SNI e seus moradores devidamente fichados, com dados que informavam 
diálogos obtidos secretamente e apontavam o grau de comprometimento com 
os guerrilheiros comunistas. Ingenuamente, os moradores da região caíam 
numa t eia montada pela comunidade de informação. O simples fato de 
outrora ter recebido um dos paulistas em sua casa traria consequências que a 
população atingida jamais esqueceria. (CAMPOS FILHO, 2012, p.171) 

 
 
 Era, portanto, previsível que ao final do conflito um trauma coletivo, 

motivado pela desconfiança e pelo medo, permanecesse na população70. Mas, o que 

aconteceu foi além disso, muito embora o medo se localizasse nas cidades e tivesse sido 

suplantado pela necessidade que os camponeses tinham de lutar por suas posses. 

 Não seria bastante para os militares saberem que a violenta repressão iria 

manter a população traumatizada e temerosa. Era preciso ter a certeza de que não 

                                                 
69 Além da SUCAM, também o  DNER, cujas instalações serviram para a montagem da base central de 
combate à Guerrilha em Marabá, e o INCRA, fundamental no mapeamento das propriedades e no contato 
dos agentes disfarçados com os camponeses, foram utilizadas para encobrir as atividades de espionagem 
dos agentes. Para um estudo detalhado do papel dessas instituições no combate à Guerrilha. 
(CARVALHEDO, 2012,  p.137-14). 

70 “Muitas vezes me ocorreram lembranças fortes da época que marcou minha meninice (eu tinha cerca 
de 12 anos) no auge da Guerrilha (1973-74), e, só sai de Xambioá – minha cidade natal – em 1977. 
“Lembro-me de muitas ocorrências, mas o que mais me martela aqui e ali são as lembranças tristes de 
vizinhanças que perderam as suas filhas submetidas a estupros praticados pelos militares. Meninas recem 
entradas na adolescência que depois de sofrerem violências nunca vista e sentida naquela cidade, optaram 
pelo suicídio. A cidade abafava, os pais religiosamente e em silêncio contagiantes sepultavam seus entes 
queridos sem alarde. Medo de repressão, não havia garantia da cidadania. Ditadura, sim; maldita herança 
de nossa história, e isto não se pode esquecer”. Depoimento de Wilame Abreu, concedido em 26.04.2012. 
Professor de Filosofia atualmente, Wilame nasceu na cidade de Xambioá-TO. 
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haveria mais nenhuma possibilidade de reaglutinação de grupos que porventura viessem 

a defender os mesmos ideais e objetivos dos guerrilheiros.  

Os agentes se dedicaram, a partir de 1975, a apagar os rastros dos 

guerrilheiros e as marcas da Guerrilha, com as operações limpeza, num ato macabro de 

desaparecer seus restos mortais.  Uma rede de informantes e ex-guias foi sendo montada 

pelo Serviço Nacional de Informação (SNI) e pelo Centro de Informações do Exército 

(CIE), sob o comando do Major Curió. Este soube aproveitar-se da situação e constituir-

se no “homem forte” do regime militar a comandar toda aquela área até então 

conflagrada.  

Mas, embora o final da Guerrilha, ele próprio se encarregou de fazer com 

que os comandantes militares, e até o Ministro do Exército, acreditassem que essa 

conflagração seria ali permanente. Tal fato passava a lhe conferir mais poderes e lhe 

daria condições para controlar uma extensão territorial superior a de muitos países, e 

com uma riqueza mineral exponencial já conhecida e outras muito maiores ainda por ser 

descoberta, e que extrapolaria a real dimensão da área onde efetivamente estiveram 

montados os destacamentos e a comissão militar guerrilheira. 

  A população quedou-se assustada, e assim permaneceu por vários anos, 

omitindo-se de comentar sobre o que sabia a respeito do conflito, pelo receio da 

repressão e, também, por saber que existiam em cada cidade e povoado um, ou mais, 

informantes, bate-paus e até mesmo agentes dos serviços de informações, prontos a 

fazerem seus relatórios e encaminharem ao Major Curió.  

 
(...) depois da Guerrilha isso aqui acalmou. Parou a Guerrilha, mas ficou 
aquela perseguição, ficou aquela vigilância, ficou umas pessoass para dar as 
informações do que a gente fazia ou falava. Ao longo de muito tempo, até 
certo tempo havia pessoa aqui que ainda recebia o pessoal do Exército, prá 
pegar todas as informações do que ocorria aqui com nós. 71 
 

 
 Pelos anos seguintes, como veremos, esse poder paramilitar, que se 

consolidou na região e constituiu um território de poder paralelo, se consolidou pela 

tentativa de não somente impor uma amnésia coletiva à população, como se serviu 

também de pistoleiros e de fazendeiros-grileiros; neste caso, uma troca mútua de 

favores, para perseguir padres, lideranças sindicais e camponeses, muitos dos quais 

posseiros, mas que conviviam com as dificuldades daquela região muito antes de se 

iniciar o conflito guerrilheiro. 

                                                 
71 Depoimento de Félix Gomes Silva. São Geraldo do Araguaia, 26.12.2012. 
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 É evidente, como já sabemos nos dias de hoje, que essa situação mudaria 

algum dia, já que não se consegue omitir um fato tão importante como foi a Guerrilha 

do Araguaia, nem silenciar uma população por tanto tempo. E essa mudança começou 

acontecer a partir de meados dos anos 1990, com a criação da Comissão da Anistia.72  

Mas, por duas décadas esse silêncio foi imposto a ferro e fogo, 

transformando cada ação dos camponeses na legítima disputa pelo direito a terra, como 

um ato subversivo, a ponto de, em algumas situações de conflitos que aconteceram, 

muitos posseiros serem presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional.  

A sombra da Guerrilha do Araguaia baixou sobre toda a região, incluindo aí, 

pela dimensão da luta pela terra e depois pelo surgimento do maior garimpo a céu 

aberto do mundo, o extenso município de Conceição do Araguaia (depois repartido com 

povoados que irão se emancipar e se tornarão focos de conflitos) e o de Parauapebas 

(também dividido quando do surgimento de Serra Pelada e de Curionópolis, cidade que 

levará o nome de Curió, cujo histórico será contado posteriormente, ambas 

anteriormente pertencentes ao município de Marabá). 

 A partir do final da Guerrilha, portanto, o Sul do Pará, bem como o outro 

lado do Araguaia no então Estado de Goiás, seguindo em direção ao Maranhão, se 

transformou em uma região permanentemente monitorada pelos órgãos de segurança. 

Nessa condição assumirá o primeiro lugar no número de conflitos, chacinas e de mortos 

na luta pela terra. A maioria dos quais acobertados por agentes do Estado, cuja 

alternativa encontrada para conter a violência fez a emenda sair pior do que o soneto. 

 Logo após um grande conflito (a Guerra dos Perdidos), que causou mortes 

de policiais e ferimentos em funcionários do INCRA, o governo militar criou o GETAT 

(Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins), diretamente vinculado ao 

Conselho de Segurança Nacional, numa atitude caracterizada por José de Souza Martins 

como a “militarização da questão agrária”.  

 
Concretamente, significa que as instituições administrativas e judiciárias não 
tem a menor condição para enquadrar e solucionar a grave e crescente 

                                                 
72 A Comissão de Anistia foi instalada pelo Ministério da Justiça, no dia 28 de agosto de 2001. Criada 
pela Medida Provisória n.º 2.151, a Comissão está analisando os pedidos de indenização formulados pelas 
pessoas que foram impedidas de exercer atividades econômicas por motivação exclusivamente política 
desde 18 de setembro de 1946 até cinco de outubro de 1988. A Comissão da Anistia tem vínculo direto ao 
Gabinete do Ministro da Justiça e é composta por 24 conselheiros nomeados e presidida pelo professor 
universitário e doutorando na PUC/RJ Paulo Abrão Pires Júnior. (http://portal.mj.gov.br/anistia/. Acesso 
em 15.07.2013. 
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questão social, da terra. As funções e compromissos dessas instituições estão 
baseadas numa concepção do que deveria ser realidade social, completamente 
distinta do que efetivamente é. De fato, os grupos executivos são órgãos de 
emergência e de intervenção militar, como se estivéssemos numa situação de 
guerra. (MARTINS, 1991, p.80) 

 
 
 Abordaremos alguns desses confrontos, na tentativa de construir uma 

geografia dos conflitos camponeses na região, destacando especialmente alguns deles, 

seja pelo caráter de verdadeiras chacinas ou pelo enfrentamento aberto dos camponeses 

com policiais e pistoleiros que visavam expulsá-los da terra e atender aos interesses de 

fazendeiros, em sua maioria grileiros de terras que já estavam ocupadas há anos. O 

objetivo também é destacar o papel que teve o Major Curió, ao ampliar o alcance do seu 

poder e a sua participação no combate a eles. 

 O mais importante desses conflitos foi o que ficou conhecido como a Guerra 

dos Perdidos, ou “a segunda guerra”, acontecido na antiga região dos Caianos, onde 

havia se constituído uma base da Guerrilha do Araguaia. Foi após esse embate, que os 

militares consideraram o INCRA incapaz de lidar com os problemas ali existentes e 

criaram para cumprir esses objetivos o GETAT, mas cuja medida só fez acentuar a 

revolta dos camponeses e lideranças sindicais, dado o grau de envolvimento do órgão 

com os fazendeiros da região. Adiante, traçaremos um perfil do GETAT e o papel que o 

Major Curió passou a desempenhar no trabalho que esse órgão desenvolveu. 

 

3.1.4 – A guerra dos Perdidos 

 

 O ambiente na região da Guerrilha do Araguaia, naturalmente era de muita 

tensão. Não se pode imaginar que as marcas de um conflito que durou três anos, e 

mobilizou milhares de soldados das forças armadas brasileiras, ficasse esquecido pela 

população que permaneceu no meio desse furacão. Até porque ela própria esteve 

diretamente envolvida, com muitos dos moradores que sofreram as consequências das 

proximidades com os guerrilheiros, alguns como posseiros, vivendo e convivendo com 

a dura realidade daquele sertão, esquecido pelos governos em meio à imensidão da mata 

amazônica. 

 O trauma da Guerrilha acompanharia por muito tempo as pessoas dos 

diversos lugares da região, em proporções diferentes pelas circunstâncias e 

principalmente dentro dos limites do raio de ação da atuação dos guerrilheiros, ou de 

onde eles habitavam e constituíram as três bases, mais a comissão militar. A 
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proximidade a esses lugares tornaram mais suspeitos os que conviviam próximos, e por 

esse motivo, sofreram as consequências, com espancamentos e torturas, naquele 

momento do combate ao movimento. 

 Mas, nos anos seguintes, em que toda a região passou a ser monitorada 

pelos agentes de Curió, seja os oficiais, ligados ao aparato repressivo do SNI e CIE, ou 

seus informantes, recrutados dentre os antigos guias e espalhados por todas as cidades e 

povoados da região, os velhos conflitos por terras ganharam novos contornos, em meio 

ao medo deixado pela guerra. 

 Embora o Sul do Pará desde antes da Guerrilha já convivesse com intensos 

conflitos de terras, o que buscamos comprovar foi que depois da Guerrilha o grau de 

preocupação das forças militares, da ditadura e de seus mecanismos de espionagem, 

assumiu uma proporção bem maior a ponto de procurar estabelecer sempre uma 

possível vinculação entre os conflitos que surgiram depois de 1975 com os antigos 

guerrilheiros. Embora quase todos eles já estivessem mortos, ou dados como 

desaparecidos, por não terem seus corpos mostrados. O temor dos militares era a 

disseminação da organização do partido que comandou a Guerrilha, e esses fatos se 

estenderam à atuação missionária e eclesial da igreja católica, sustentada pela Teologia 

da Libertação. 

 Muitos conflitos surgiram entre o final da década de 1970 e a década de 

1990, não tão somente restritos à área em que se deram os combates à Guerrilha. Mas 

estendendo-se por todo o limite do município de Conceição do Araguaia, de enorme 

dimensão territorial, até a cidade de Imperatriz no Maranhão e ao outro extremo, em 

Serra Pelada, também no extenso município de Marabá. O primeiro deles, já citado, foi 

a Guerra dos Perdidos, por alguns estudiosos denominada “a guerra que veio depois”, 

(PEIXOTO, 2011, p.479-499) ou a “segunda guerra”. 

 
Pedro Bela, preso na época da Guerrilha, foi algemado. Ele conta: 
- A segunda guerra foi mais pesada. Botaram o povo deitado na areia quente 
do rio, deram pancadas. Queimaram as casas. Não tinha gente de fora, só 
daqui. 
A Polícia deslocou em barcos cinquenta homens para combater os revoltosos 
de Perdidos. (NOSSA, 2012, p. 224) 
 

 
 Perdidos, situava-se onde atualmente é o município de Piçarra do Pará, a 

cerca de cinquenta quilômetros de distância de São Geraldo do Araguaia, município ao 

qual pertencia até 1997, quando foi emancipado. Os guerrilheiros do destacamento C 
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atuavam nessa área, também conhecida por Caianos, localidade que teria sido criada por 

Paulo Rodrigues.73 

 
Em 1968, Paulo Rodrigues chegou no Baixo Araguaia e fundou o povoado de 
Caianos, mais tarde transformado pelo Exército em Boa Vista do Pará. Ainda 
foram fundados dois outros núcleos, Apinajés (em São João do Araguaia) e 
Gameleira (entre São João e São Geraldo). (FIGUEIRA, 1986, p.28) 
 

 
 Portanto, alguns posseiros, os mais antigos, não somente tiveram contatos 

com eles, como também foram presos e alguns chegaram a ser torturados, por ocasião 

da terceira campanha contra o Movimento Guerrilheiro. 

 Ali, assim como em toda da região, a disputa pela terra começou no final da 

década de 1960, com a chegada dos primeiros migrantes, vindos do Maranhão, Piauí e 

Goiás, principalmente. Dentre eles, alguns militantes comunistas, chegaram no começo 

dos anos 1970.  

Compraram posses de terras, ou se apossaram delas, como tantos outros, e 

misturam-se em meio aos moradores que se deslocaram para a região em busca de 

melhores oportunidades, diferentes daquelas que a vida lhes impunha nos lugares de 

onde vinham. Eram mais do que aventureiros, mas homens dispostos a encontrar um 

pedaço de terra, cultivá-la, e retornar em busca da família para completar seus destinos. 

Imaginavam poder estar lidando com terras sem donos, já que pelas histórias contadas 

nunca ninguém havia passado por ali para delimitarem propriedades, ou sequer 

preparasse a terra para plantios. 

 No entanto, aquelas terras haviam sido doadas pelo governo do Estado do 

Pará à Fundação Brasil em 1945, pelo então interventor federal no Pará, Coronel 

Magalhães Barata, iniciativa que se inseria nos objetivos traçados pelo governo Vargas, 

e fazia parte do processo de ocupação do centro-norte brasileiro, durante a “Marcha para 

o Oeste”. Foram cerca de “50 milhões de hectares, da margem esquerda do Araguaia 

para dentro 10 km”, segundo FIGUEIRA (1986, p. 20). 

Mas, o objetivo para o qual se destinava aquela imensidão de terras não foi 

atingido, a Fundação pouco fez para inseri-la dentro do processo de ocupação que era 

                                                 
73 Paulo Mendes Rodrigues (Paulo), gaúcho da cidade de Cruz Alta, “foi um dos primeiros quadros a ser 
implantado na região do Araguaia, comprando terras em Caianos. Membro efetivo do Comitê Central do 
PCdoB, foi hábil criador de gado na região. Conhecido como “médico” pelos moradores locais, foi 
comandante do Destacamento C da Guerrilha, até ser transferido para a guarda da Comissão Militar. 
Morreu em 25/12/1973, juntamente com Maurício Grabois, Gilberto Olímpio Maria e Guilhermes 
Mendes Lund. (SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2007, p. 231) 
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previsto em sua origem e que motivava as doações. Porém, o pouco que fez seria 

suficiente para criar um elemento complicador a mais em todo o litígio que foi criado. 

 Sua leniência deixou aquelas terras sem nenhum tipo de demarcação, nem 

implantou nenhuma benfeitoria. À exceção da doação de 152.000 hectares a Yasohati 

Tokuda, que será declarada nula por decreto do governo estadual (Idem). Em 

documento confidencial, obtido junto ao Arquivo Nacional, um relatório elaborado pelo 

Tenente-Coronel Sebastião Rodrigues de Moura, o conhecido Major Curió, como ficou 

conhecido, relata a situação de litígio em várias áreas, reconhece a corrupção no 

ITERPA  (Instituto de Terras do Pará), INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária) e GETAT (Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins), este 

último, criado em substituição ao Incra para conter os conflitos. Nele é apontado 

também o que seria a origem do problema: 

 
A fundação Brasil Central se constituiu, entre outras, numa “cessão de terras 
devolutas”, acima do permissivo constitucional, feita pelo Estado do Pará, 
através do Decreto-Lei nº 4785, de 09 de jul 45 (DOC. 7). 
No entanto, a Lei Estadual nº 3.196, de 19 de jan de 61, revogou o Decreto 
acima citado, cujos artigos 1º e 2º têm a seguinte redação: 
Art. 1º - Fica revogado o Decreto-Lei nº 4785 de 09 jul 45, que concedeu 
terras devolutas do Estado á FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL, situadas nos 
municípios de MARABÁ, ITUPIRANGA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
e ITAIBUBA. 
Art. 2º - São considerados sem efeito os títulos de posse que tinham sido 
concedidos à FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL.74  

 

 Esse decreto gerou uma enorme confusão jurídica, por desconsiderar todo o 

processo de ocupação que já existia na área. Ele abriu caminho para todo o tipo de 

falsificação de documentos de pretensos donos, levando a haver até mesmo 

sobreposição de titularidade sobre uma mesma área, com a existência de mais de um 

proprietário, numa clara demonstração da prática criminosa de falsificação de 

documentos. Conhecida como “grilagem de terras”, tal uso se tornou comum na região 

sob a indiferença das autoridades, de prefeito a governador, de delegado ao 

representante do judiciário, local, regional e federal.  

O caso dos Perdidos, Santa Luzia dos Perdidos ou Boa Vista do Pará, é 

apenas um dentre outros que iremos analisar. A antiga Caianos, dos Guerrilheiros do 

Araguaia, levantar-se-ia mais uma vez em pé de guerra, agora com ação direta dos 

próprios camponeses, que defendiam o que consideravam um legítimo direito, a posse 

da terra. A influência dos antigos “paulistas” nas técnicas de emboscada contra os 

                                                 
74 Informe  nº 1393, ASS. SPEL/30/AC/81. Confidencial. Fl 05. 
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policiais e técnicos do INCRA, inegavelmente, será uma herança da Guerrilha e por isso 

foi duramente combatida. 

 Alheios à presença dos posseiros, na área que outrora pertencera à FBC, 

técnicos do INCRA, iniciaram um processo de demarcação das terras, chamada pelos 

camponeses de “pique”, sem nenhum tipo de informação sobre aquele procedimento aos 

que já estavam na terra há mais de uma década. Esses suspeitavam que aquilo estivesse 

sendo feito com objetivo de favorecer fazendeiros grileiros.  

Mas, os técnicos se negavam a dar informações, e os empurravam para o 

ITERPA, sob a alegação de que aquelas terras eram do Estado. Isso era negado por esse 

Instituto, que encaminhavam os camponeses de volta ao INCRA, que os orientaram 

para que permanecessem na área, já que a mesma não era titulada.  

Para Figueira (1986, p. 37), a continuação da demarcação, e a recusa dos 

funcionários de mostrarem a autorização para esse serviço, levou a radicalização do 

movimento por parte dos posseiros, que se armaram e emboscaram a equipe que vinha 

acompanhada de policiais.  

 
(...) um contingente de 18 soldados, comandado pelo tenente Walmary, no 
dia 27 de outubro, entrava na área do litígio, entre Boa Vista e Perdidos, para 
dar respaldo aos homens que fariam a demarcação. A presença dos 18 
soldados fortemente armados já era um indício da anormalidade, um sinal de 
tensão. Os lavradores mandaram avisos, solicitando que a demarcação não 
prosseguisse porque lhes prejudicava. Comunicaram, finalmente, à polícia 
que resistiriam. Esta, entretanto foi inábil; mandou uma resposta provocadora 
e, subestimando-os, entrou na área. Houve um tiroteio ainda de manhã. 
(Idem) 
 
 

 O resultado desse confronto foi a morte de dois soldados, e o ferimento em 

outros dois. Surpresos e assustados pela reação, os funcionários do INCRA e os 

soldados partiram em debandada. Mas a reação que se seguiu relembraria os tempos de 

caçada dos guerrilheiros dentro da mata. 

 
(...) no dia 30 de outubro, cerca de 50 soldados da PM invadiram Perdidos, 
batendo e prendendo muitos. Espancaram indiscriminadamente. Queimaram 
os barracos dos posseiros Daniel e Otacílio. Prenderam, depois da meia-noite, 
em Boa Vista, com violência, o Pe. Maboni e o seminarista Hilário e os 
levaram para São Geraldo. Até o dia 1º de novembro foram efetuadas mais de 
100 detenções. (Ibidem) 
 
 

 A ação da polícia, chegando e destruindo tudo, machucando mulheres e 

crianças, algumas se jogando na direção da mata, em pânico, pela truculência 

indiscriminada, os fariam lembrar-se da época da Guerrilha.  
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Veio de todas cidades, de Belém, dos quartéis tudo, prá entrar, tudo. E 
quando eles chegou lá não procuraram quem tava na trincheira, nem quem 
tava, e ia prendendo, batendo todo mundo, até pescador, da beira do rio que 
eles achavam na frente apanhavam, as mulheres, crianças, tudo.75  
 
 

 Logo depois, quando o conflito tomou uma dimensão de gravidade 

reconhecida pelas forças de segurança, e o temor de ali surgir outro foco guerrilheiro, 

fez com que o exército e órgãos de informação agissem e tomassem para si a 

responsabilidade das punições aos camponeses. 

 Apesar da intervenção da igreja, e do próprio bispo, Dom Estevão Avelar, as 

prisões se deram em larga escala, centenas de camponeses foram presos, e inclusive, um 

seminarista e o padre Florentino Maboni, também foram detidos, acusados de liderar a 

revolta e de portarem armas para combater junto com os camponeses.  

Foram levados para São Geraldo e de lá para Xambioá, onde ainda havia os 

resquícios da antiga base militar do tempo da Guerrilha. Em depoimento escrito e 

entregue ao padre Ricardo Rezende, o seminarista Hilário narra o episódio, no qual 

destacamos sua passagem pela base de Xambioá e a transferência do padre Maboni para 

Belém: 

 
No dia 4/11, eu e mais três posseiros fomos levados para a antiga base 
policial, em Xambioá, que foi feita no tempo da Guerrilha do Araguaia, 
durante os anos de 1972-1974, para sermos interrogados e torturados, o que 
durou das 7:00  às 17:30h. 
Logo que entramos no barco para atravessarmos o rio e chegarmos à base 
policial de Xambioá, puseram em nossas cabeças um capuz de cor preta, o 
qual impossibilitava-nos de ver. Mesmo assim fomos obrigados a ir da beira 
do rio até a base policial caminhando. (FIGUEIRA, 1986, p.41) 
(...) 
No dia 12/11, o Padre Maboni, através de um avião da FAB (Força Aérea 
Brasileira), foi transferido para o presídio São José, em Belém, juntamente 
com os lavradores, que segundo os policiais eram cúmplices da morte dos 
dois policiais e do ferimento dos outros dois.  
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. (FIGUEIRA, 1986, p.45) 
 
 

 Praticamente dois anos depois do final da Guerrilha, a região ainda convivia 

com situações parecidas com as que vivenciaram durante a repressão ao Movimento 

Guerrilheiro. Mas, desta vez a população do lugar, migrantes que se deslocaram de 

longe em busca do sonho da terra, os camponeses que os guerrilheiros tanto haviam 
                                                 
75 Depoimento de João de Deus Nazário 
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tentado envolver em seus objetivos de conflagração daquela região, tornavam-se eles 

próprios protagonistas de um enfrentamento que não seria o último.  

Por todos os anos seguintes, a luta pela terra no Sul do Pará tomará a 

dimensão de um grande conflito, muito embora com enfrentamentos dispersos, 

espalhados por praticamente todos os povoados de dois antigos municípios. Conceição 

do Araguaia e Marabá. 

 João de Deus Nazário, foi um desses protagonistas. Velho amigo dos 

“paulistas”, morador de Caianos, área do Destacamento C, da Guerrilha, era enteado de 

um dos líderes do movimento, o Daniel, e casado com Edna, professora, que foi vista 

pelos militares como uma das lideranças e por esse motivo presa, torturada e submetida 

a sevícias que lhes deixaram marcas e posteriormente foram responsáveis pelo fim do 

casamento. Algo que, percebe-se, não lhe dá vontade de falar.  

Ela era conhecida como Dina, e Diná, e por isso chegou a ser confundida 

com a Dina, Guerrilheira, ou que seria irmã dela. Numa longa conversa conosco, na 

cidade de São Geraldo do Araguaia, junto com outros irmãos, que estiveram presentes 

durante o confronto dos Perdidos e viveram dias de horror e anos de dificuldades para 

recompor suas vidas.  

Em depoimento que nos concedeu, João de Deus falou sobre esses 

momentos76: 

 
(...) tinha o meu padastro, que era meu pai de criação, o Daniel; tinha o 
Otacílio e tinha o meu cunhado, o Joel, e tinha o Davi e o João. Eram os que 
lideravam e iam atrás das autoridades, prá gente ter apoio. 
(...) 

Posseiros, na minha base tinha mais de mil, naquela época. Que pegava a 
região, aqui perto de São Geraldo, e mais Pará da Lama, os Tucudas, que fica 
na região dos Caianos, que hoje em dia é Boa Vista do Pará, e até os Cabral e 
Sobra de Terra, que hoje é Piçarra. Então tinha mais de mil posseiros nessa 
região, naquele tempo. 

(...) 

Aí recebemos eles à bala. 

(...) 

Nesse dia morreram dois soldados, e saíram para Palestina dois baleados 
também. 

(...) 

Aí teve outro confronto, que nós estava na beira dos Perdidos, achando que 
eles não voltavam mais, aí a minha irmã, essas meninas eram pequenas, e 
minha mãe estavam lá, também a mulher do Otacílio e minha mãe fazendo de 

                                                 
76 Depoimento de João de Deus Nazário, concedido em 26.12.2012, na cidade de São Geraldo do 
Araguaia. 
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comer pro pessoal e aí chegou o cumpadre Amaro e falou, “rapaz saiam daí 
que se a polícia chegar e vocês claramente aberto aí vocês vão morrer tudo, 
vocês morrem tudo”. Aí o meu pai, mais o Otacilio, eu acho até que você já 
conversou com ele, aí correram e o seu Antonio mais um outro atravessaram 
para os Perdidos e logo que atravessaram o companheiro viu a polícia de lá 
da mata e queria atirar. Aí os outros disseram, não atira senão mata nossas 
mulheres e nossos filhos, porque eles já estão arrudiados e nossas mulheres 
estão tudo ali, não pode. Aí disse, “vamos é correr”, vamos correr. Aí 
correram e o cano da espingarda estava armada, porque o Antonio Luis 
estava com medo e deixou a espingarda armada, e quando foi correr pegou 
num cipó e detonou. Quando detonou choveu de balas pro lado deles. A 
valência é que era mata virgem, eles abaixaram na grota, que tinha uma grota 
assim funda, eles baixaram o tiroteio comeu, galhos de pau caindo e quando 
passou eles saíram por dentro da grota e correram. Aí amarraram minha mãe, 
minhas irmãs... 

 

 Outra guerra havia começado na Amazônia Paraense, ou Baixo Araguaia. A 

tensão nessa região não se devia somente à existência da Guerrilha, mas esse fato 

acompanhava os moradores daquela região e seria uma forte lembrança a seguir junto 

com as forças repressoras que permaneceram por ali para efetivar uma limpeza dos 

vestígios daquele Movimento, porém, também para sufocar qualquer tentativa que 

significasse a sua retomada.  

 

Nós ficamos mais de um mês. Daqui prá Belém, foram três meses. E nós 
passemos em Marabá, no presídio de Marabá, e lá nós tava passando mal, não 
davam de comer, por seis dias. Aí alguém lá, foi a polícia federal, lá aí 
disseram, então vocês estão acabando com o pessoal, com os trabalhadores, 
então mandaram nós pro quartel do exército. Aí o Exército investigou mais a 
gente... 

(...) 

Minha mulher era professora da região e se chamava Dina... Diná. Aí diziam 
que ela era irmã da Dina. Até descobrir que não era ela sofreu muita 
humilhação, foi choque elétrico, foi tudo. Ela foi levada pro buraco, em 
Xambioá. Ela teve aí, no mesmo lugar que passaram o pessoal naquela época. 
Levaram para lá, ainda.77 

 

 Além do medo real, consequência do trauma gerado pela repressão violenta, 

isso se acentuou com a obsessão criada por quem passou a acumular um poder cada vez 

maior em toda a região, e ampliando-se para as dimensões daqueles municípios por 

onde a disputa pela terra era marcante e violenta. Perguntado se o Major Curió estivera 

presente na repressão aos guerrilheiros dos Perdidos, João de Deus não soube precisar, 

mas disse que sua presença era constante na região. 

 

                                                 
77 Depoimento de João de Deus Nazário  concedido em 26.12.2012, na cidade de São Geraldo do 
Araguaia. 
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Eu não vi claramente ele andar na época da Guerrilha, por causa de que na 
época do confronto entre os policiais e os posseiros ele, nesse tempo, já 
trabalhava em termos de só organização, vendo aquelas pessoas que o 
exército tinha deixado na região, tipo “dedos-duros”. Ele tinha aquele contato 
com aquele pessoal, mas eu acredito que teve sim, junto com o pessoal do 
INCRA78. 
 

 No entanto, era evidente a participação do Major Curió, direta e 

indiretamente, com a organização de uma rede de espionagem, que se expandia à 

medida que os conflitos foram se intensificando, e os fazendeiros se constituíam, junto 

com os jagunços que estavam aos seus serviços, em novas peças do sistema montado 

por ele para toda a região. Que se ampliou ano a ano, na medida em que se fortalecia a 

luta camponesa, aumentava a participação da igreja católica e crescia a influência do 

PCdoB entre as lideranças sindicais.  

A força desse poder se consolidou muito em consequência das relações que 

ele estabeleceu com a alta cúpula do Exército, principalmente com o Ministro do 

Exército Sylvio Frota, que deu vazão para suas neuroses, deixando-se influenciar pelos 

seus relatórios, ao mesmo tempo em que recebia em troca a subserviência até a ponto de 

apoiá-lo numa possível tentativa de golpe de Estado contra o então presidente General 

Ernesto Geisel. 

 A Guerra dos Perdidos foi a gota d’água, ou o pretexto necessário para que 

o Major Curió recheasse seus informes com inúmeras conspirações em curso. Em seus 

relatórios, além da tentativa do PCdoB de implementar sua estratégia guerrilheira para a 

Amazônia, somava-se a aproximação da igreja, com a presença de “padres comunistas” 

que, segundo ele, estariam armando os camponeses pregando uma nova Guerrilha. 

 Segundo Gaspari, (2004, p.271) 

 
Montado num ressentimento da “tigrada”79, o ministro do Exército vivia num 
mundo de tenebrosas fantasias. No mesmo dia em que o Diário Oficial 
circulara com a demissão do general Confucio, o CIE recebera um informe 
dando conta de que “grupos de dois e quatro indivíduos estranhos têm sido 
vistos no eixo Marabá – São João do Araguaia – São Domingos – Palestina, 
os quais procuram não se aproximar das cidades”. 
(...) 
A subversão amazônica descoberta pela “tigrada” poderia ser coisa muito 
maior que o fracassado projeto de guerra popular do PCdoB no Araguaia. 
Segundo o Centro de Informações do Exército, havia cinco bispos, 28 
religiosos e nove freiras metidos em maquinações sediciosas na região Norte. 
 

                                                 
78 Depoimento de João de Deus Nazário. 

79 Gaspari usa essa expressão para se referir aos setores que, dentro do regime militar, apostavam na 
radicalização e recusavam a abertura, mesmo restrita, proposta pelo presidente General Ernesto Geisel. 
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 Tal fato pode ser comprovado, também, em alguns relatórios encontrados na 

casa do Major Curió, quando da sua prisão, numa operação que teve como objetivo 

procurar e apreender documentos sigilosos, sobre a Guerrilha do Araguaia, que 

porventura estivesse sob o seu poder.80  

 Alguns desses documentos, provavelmente foram elaborados com base nas 

informações obtidas após a chacina patrocinada pelos órgãos de repressão, na cidade de 

São Paulo, no acontecimento conhecido como “Queda da Lapa”, quando praticamente 

toda a direção do PCdoB foi presa, e foram mortos Angelo Arroyo, um dos 

comandantes da Guerrilha do Araguaia, e Pedro Pomar (CAMPOS FILHO, 2012, p. 

209-212).  

O ano foi 1976, mesma época em que acontecia a revolta na localidade dos 

Perdidos. Todo o relato feito naquela reunião por seus participantes foi apreendido pelo 

CIE e submetido à análise. De fato, percebe-se na análise dos documentos a intenção do 

PCdoB em prosseguir organizando núcleos de resistência à ditadura militar nos moldes 

do que aconteceu no Sul do Pará.  

Contudo, praticamente todos os seus dirigentes haviam sido presos ou 

mortos naquela operação, e o partido ficou por algum tempo esfacelado, sem 

possibilidades, portanto, de executar suas políticas. Até porque as próprias orientações 

que estavam sendo debatidas foram abortadas, não tendo sido, portanto objetos de 

decisão.  

Porém esses fatos não impediram que os agentes da repressão aplicassem 

uma contra estratégia, a fim de conter possíveis novos focos guerrilheiros, ampliando 

mais ainda a área em que isso pudesse acontecer. Obviamente, numa região marcada 

pela disputa da terra, desde o final da década de 1960, o que não faltariam seriam 

conflitos para serem confundidos com possível ressurgimento da Guerrilha do Araguaia. 

 A região passou a ser permanentemente monitorada com essa preocupação, 

fechando-se os olhos de maneira conveniente, para os massacres de camponeses e a 

aberração jurídica da proliferação de falsas documentações, chamadas grilagens de 

terras, até então ocupadas por posseiros. 

 Dentre esses documentos, um deles, da Seção de Operação do CIE, dizia 

que, 

                                                 
80 http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/curio-o-major-da-repressao-e-preso-em-brasilia. Acesso em 
27/06/2013 
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O “plano estratégico” (do PCdoB, nota do autor) visaria a conquista do Norte 
do País, dividindo o Brasil em duas partes na altura do Paralelo de 15º, a 
exemplo do que foi feito na Coréia e Vietname. 
Ao Norte desse Paralelo seria criada uma Área Estratégica, que 
posteriormente se alastraria para toda a região Norte e quiçá para o resto do 
País. Nessa Área Estratégica seriam criadas: “áreas prioritária para a luta 
armada”, “áreas de apoio” às “áreas prioritárias” e “áreas secundárias”, que 
ficariam dentro e fora da área estratégica”.81 

 

 Outro documento que estava também em mãos do Major Curió, e 

aparentemente seria um anexo a esse anteriormente citado, faz uma análise do que para 

o CIE seria a estratégia da “Guerrilha rural” do PCdoB, e inclui dentre suas 

preocupações a atividade que estava sendo desenvolvida pelo clero progressista, tido na 

mesma linha dos comunistas, como responsáveis pela insuflação das massas 

camponesas. 

  
 Nesta rápida exposição sobre o sudeste do Pará, nota-se que está 
sendo realizada uma nuclearlização da população em torno das principais 
localidades. É intenso o trabalho de massa e a união da população dentro do 
enquadramento estabelecido pelo clero e agora sob direção dos líderes das 
comunidades. Os sindicatos rurais e a motivação da posse de terra e combate 
aos latifúndios congregam e conduzem a população da área para qualquer 
ação determinada pelas lideranças. 
 É a nosso entender, a área mais crítica e que requer medidas urgentes 
e adequadas, a fim de se evitar, num futuro não muito longínquo, choques de 
grandes proporções ou até mesmo a formação de uma área liberada. 
CONCLUSÃO: 
 Nesta exposição procuramos alertar sobre um problema que está se 
avolumando e tendendo a tomar grandes proporções, que é o trabalho de 
massa visando a agitação no meio rural, dentro dos moldes pregados pelo 
PCdoB para criação de áreas de Guerrilhas.82 
 

 A Guerra dos Perdidos teve seu início em outubro de 1976 e o ataque à casa 

onde se reunia a direção do PCdoB, na citada “Queda da Lapa”, foi na primeira 

quinzena do mês de dezembro daquele mesmo ano. Seguramente, os documentos ali 

apreendidos pelos órgãos repressivos, influenciaram na maneira como passou a ser vista 

aquela revolta, e nas medidas que foram tomadas na sequência em relação aos 

camponeses que foram presos.  

Essa decisão, inclusive, criou uma forte divergência interna no governo 

Geisel, principalmente pela prisão dos padres, num momento em que o regime buscava 

encontrar um caminho para sair da situação acuada em que estava. Havia em curso 

                                                 
81 Ministério do Exército – Gabinete do Ministro – CIE – Seção de Operações:  “Planejamento estratégico 
do PCdoB para o ‘Luar’”. Brasília, DF, 02 de maio de 1977. 

82 GUERRILHA RURAL (documento básico – produzido pelo CIE) 
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dentro do governo, um forte embate entre aqueles que pretendiam iniciar o processo de 

uma distensão, lenta e gradual, e a linha mais dura, que se opunha e organizava 

atentados pelo país. 

 Gaspari (2004, p. 271), traça uma análise desse processo e assim considera 

os relatórios apresentados: 

 
Uma Guerrilha na Amazônia traria vantagens diretas a quem fosse escalado 
para combatê-la. A Operação Sucuri, que engoliu o PCdoB no Araguaia, teve 
um orçamento de 157.360 cruzeiros. O pagamento das diárias ficava com 
80% das despesas. 
(...) 
Por mais desonestidade que houvesse nas montagens, havia gente disposta a 
acreditar em bruxas guerrilheiras, esquerdistas e episcopais. O general Sylvio 
Frota, por certo acreditava. Tudo seria uma questão de boa-fé malbaratada se, 
ao lado disso, não estivesse em curso outro processo, novo. 
 
 

 O processo ao qual ele se refere, e irá abordar mais adiante, foi uma 

tentativa de golpe quase executada a partir do CIE, logo após a demissão do então 

Ministro do Exército, General Sylvio Frota. Dentre aqueles que se preparava para esse 

embate encontrava-se o Major Curió, e o então tenente-coronel Brilhante Ustra83.  

Fiel ao Ministro que sempre dava ouvido aos seus relatórios e fortalecia o 

seu poder na região do Araguaia, Curió não lhe faltou no momento da crise que o tirou 

do poder e se preparou para estar na linha de frente daqueles que se dispuseram a pegar 

em armas e garantir que Frota assumisse o controle do governo. 

 
A equipe do tenente-coronel somava doze homens. Um deles era o major 
Sebastião Rodrigues de Moura, o Curió do Araguaia. Ustra tornara-se um 
exemplo de oficial do Exército que exterminara a esquerda armada nas 
cidades. Curió simbolizava a tropa que, em menos de dois anos, matara cerca 
de sessenta guerrilheiros do PCdoB nas matas do sul do Pará. À frieza de um 
correspondia a teatralidade do outro. Enquanto Ustra se recolhera à rotina do 
Centro, Curió começava a despontar como o senhor das terras e das águas do 
Araguaia, onde distribuía prebendas, lotes e ameaças. (GASPARI, 2004, 
p.477) 
 

 A lealdade do Major Curió tinha razão de ser. E o caso dos Perdidos foi o 

impulso inicial para colocá-lo como “homem forte” do regime. Como veremos a seguir 

a preocupação com as insurreições camponesas, embora tenham tomado um caráter de 

                                                 
83 Carlos Alberto Brilhante Ustra, atualmente é coronel reformado do Exército Brasileiro. Atuou com 
destaque na repressão aos grupos clandestinos de esquerda durante a ditadura militar, tendo chefiado o 
DOI-CODI do II Exército em São Paulo (1970-1974), época em que pessoalmente participou de torturas a 
presos políticos, tendo por essa razão sido denunciado pelo Ministério Público Federal 
(http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/denuncias-1/PR-SP-
Denuncia-Ustra.pdf). Acesso em 15/07/2013 
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preocupação com o renascimento da Guerrilha e de militarização da questão agrária 

após esse conflito, antes dele, e devido ao monitoramente existente na região desde o 

fim da Guerrilha, os órgãos de informação e as forças armadas já se preparavam para 

intervir. 

 Era nítido, no informe que relataremos a seguir, não somente a preocupação 

com o avanço “comunista” nas ações dos camponeses, como também em relação aos 

ataques aos grandes fazendeiros. Já tomava corpo as mudanças políticas que seriam 

adotadas e inseridas no II PND, no que se referia à Amazônia, o claro apoio aos grandes 

empreendimentos agro-capitalistas, aos desmatamentos e às fazendas de gado. 

 Um documento sigiloso, que obtivemos, trata do confronto acontecido na 

Fazenda Capaz, de propriedade de um cidadão estadunidense, John Davis, um mês antes 

de explodir a revolta em Perdidos. Um “telex”, por número 964, de 14 de setembro de 

1976, do Ministro do Exército Sylvio Frota, endereçado ao ministro-chefe do SNI, na 

época o general João Batista de Figueiredo (1974-1978), que posteriormente sucederia o 

general Ernesto Geisel na presidência da República.  

Nele, o ministro-general retransmite o texto, encaminhado a ele 

originalmente pelo chefe do CIE, com informações colhidas por seus agentes na região 

do Araguaia: 

 
“Telex nº 964 – Min Ex de 14 set 76 pt Acordo comunicação recebida CMT 
CMA sobre evolução situação naquela área vg info vex o seguinte PT PT sit 
meio rural relativa subversão estah se agravando acentuadamente PT 
Proprietários faz Capaz vg atemorizados por ameaças invasores VG jah não 
podem afastar-se sua residência para trabalhos normais de extração madeira 
PT Número de invasores aumentando VG estimulados pela inação 
autoridades responsáveis et concessão habeas corpus indiciados massacre dia 
três julho84 pp PT Hah possib novo atentado PT Outras áreas estado Parah sit 
semelhante VG incl hah info organização milícias rurais VG Et quadrilhas 
posseiros VG industriados por agitadores VG sindicatos rurais et clero 
subversivo PT Autoridades estaduais et federais da area VG comprometidas 
por temor VG omissão ou outros interesses VG inclusive o de angariar votos 
VG aconselham proprietários doar terras aos invasores ou pagar indenizações 
por benfeitorias omitindo-se em assegurar direito propriedade privada VG 

                                                 
84 O fato relatado foi um confronto entre posseiros e o proprietário da fazenda citada, acusado de 
grilagem, que levou à sua morte e de seus filhos. No relatório do CIE (ver nota 8) isso foi assim 
abordado: “A situação da região veio ao conhecimento público, ligada ao problema de posse de terras, 
após a emboscada da Fazenda CAPAZ, onde perderam a vida o americano JOHN DAVIS e 2 filhos”, em 
seguida o fato foi narrado seguindo-se a visão dos agentes do CIE. Os camponeses envolvidos nesse 
confronto tiveram como advogado de defesa Paulo Fonteles, que posteriormente viria a ser Advogado da 
CPT e Deputado Estadual pelo PMDB, embora sua vinculação fosse com o PCdoB, partido clandestino 
até 1988. Segundo seu filho, esse seu envolvimento na defesa dos camponeses da Fazenda Capaz, 
marcaria sua militância política. (Paulo Fonteles, mártir da luta pela terra: 
http://grabois.org.br/portal/revista.int.php?id_sessao=9&id_publicacao=913&id_indice=3682, acessado 
em 12.06.2013). Fonteles seria assassinado em 1987 e sua morte será analisada mais adiante. 
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garantido Constituição et estimulando assim VG novas invasões et ação 
movimento socialista PT Forças Exército VG dentro dos quartéis VG únicas 
respeitadas na região VG assistem preocupadas VG progressivo domínio 
comunista PT Lembro vex necessidade de providências imediatas et 
enérgicas fim conter evolução acontecimentos VG informando ainda VG que 
VG de conformidade com as recomendações contidas no relatório da 
Comissão Interministerial constituída pelo exmo sr pres rep para exame tão 
importante assunto PT” Sylvio Frota – Ministro Exército. Assina. 
PS: O original foi entregue pessoalmente ao senhor General CAMPOS, 
Chefe do CIE, para transmissão do texto por aquele Órgão, em caráter 
sigiloso (grifo meu). Assina (ilegível)85 
 

 A somatória desses dois eventos, os dois primeiros confrontos pós-Guerrilha 

envolvendo camponeses, com vítimas fatais principalmente entre forças militares e 

fazendeiros, redefiniria a política posteriormente adotada pelo governo militar. E, 

especificamente, gerou uma forte divergência dentro dele pelo fato de ter levado à 

prisão um padre e um seminarista, e pelo desfecho que foi incluí-los, e a todos os 

camponeses presos, na Lei de Segurança Nacional (LSN). Agregue-se a esse fato a 

apreensão dos documentos do PCdoB durante a repressão a essa organização na chacina 

da Lapa.  

 A tentativa de incluí-los na LSN tinha o nítido objetivo de impedir a 

concessão de novos habeas corpus, mas, se por um lado acentuava o temor por um 

possível ressurgimento da Guerrilha, por outro esbarrou na pressão da igreja e nas 

disputas internas do regime militar.  

No livro escrito para expor suas divergências com o general Ernesto Geisel, 

Sylvio Frota, também general e então ministro do Exército, expõe a dimensão que esse 

problema alcançou dentro do regime militar. Segundo ele, Geisel demonstrou uma 

profunda irritação com a inclusão dos representantes do clero no Inquérito que definiria 

a imputação dos membros dentro dos critérios da Lei de Segurança Nacional. (FROTA, 

2006, p. 294-300). 

 Ao que tudo indica era esse o objetivo pretendido, mas que sofreu forte 

reação de Geisel, pressionado pela CNBB. Esse se constituiu em um dos momentos de 

tensão que quase levou a uma ruptura interna, e que foi um dos motivos do afastamento 

do Ministro, na medida em que já começava a expor fortes divergências.    

 A Guerra dos Perdidos ganhou assim uma dimensão que foi além dos 

limites da antiga “Caianos” dos guerrilheiros do Araguaia, tornou-se motivo de fortes 

                                                 
85 Telex original: NR 4761 S 102/SM DE 13 SET 76 PT RETRANSMITO SEGTE MSG REC CMA 
PTPT – DE BRASÍLIA DF NR 4761-NIL-131658P TCN CH  GAB MIN EX – PARA 
CONHECIMENTO SR MINISTRO. MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. 
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divergências internas e expôs os problemas que quase resultariam em mais um golpe, 

novamente envolvendo setores que divergiam quanto à condução dos caminhos do 

regime militar. 

 Mas, muito embora a reação intempestiva do general-presidente Ernesto 

Geisel, expressando a insatisfação com a presença de membros do clero entre os 

detidos, as ações que foram desenvolvidas a partir daquele momento para a região Sul 

do Pará foi de maior recrudescimento e de ampliação da área a ser monitorada e de 

intensificação da repressão.  

Se até então a figura do Major Curió estava relacionada apenas à operação 

limpeza, na tentativa de esconder os vestígios da Guerrilha, a Guerra dos Perdidos o 

projetou mais ainda, no submundo dos serviços de informação e contrainformação. Seu 

poder se ampliou com a posterior militarização dos problemas agrários naquela região, e 

tudo isso se deveu à ampliação do receio do regime em perder o controle diante da 

obstinação dos camponeses em lutar para defender as terras das quais tinham se 

apossados, convictos de que eram devolutas e que lhes pertenciam por direito. 

 Nossa (2012, p. 229), em livro que expõe boa parte da história de vida do 

Major Curió, traz um relato de D. Alano Maria Pena, então bispo de Conceição do 

Araguaia, município ao qual pertencia a área dos Perdidos. E desse relato, em que diz 

ter conhecido Curió pela primeira vez, já se percebe a sua presença e o destino que os 

órgãos militares já estavam traçando para esse personagem: 

 
– Curió era da segunda seção86, uma Gestapo. Mesmo um general diante de 
um oficial da segunda seção baixava um pouco o quepezinho. Estevão e eu 
fomos chamados a Belém sob pretexto de esclarecer o caso das agressões ao 
padre Florentino Maboni, que atuava no Araguaia. O comandante era 
Euclides Figueiredo. Um agente loiro e o Manes Leitão, procurador civil, 
eram os interrogadores. Estevão foi interrogado pela manhã e eu à tarde, 
numa sala fechada, com uma mesinha no meio e cinco policiais. Leitão 
perguntava mais. O loiro fez algumas perguntinhas, foi muito gentil. Eu me 
recusando a responder. Aí o Leitão colocou a mão no meu ombro e disse: “É 
bom contribuir. Temos modos de fazê-lo responder”. As perguntas eram 
chavões, Teologia da Libertação, Guerrilha. Foram 23 horas de interrogatório 
no total. O núncio, dom Carmine Rocco, foi lá nos ver. Maboni foi solto. O 
general Zenóbio Cid Aguiar, do 52º Batalhão de Selva, em Marabá, me fez 
uma visita. Eu falei de um certo Major Curió, que comandava a região da 
OP-387, minha área pastoral. Eu não podia ir lá sem permissão dele. O 

                                                 
86 A 2ª Seção do Estado Maior do Exército, de segurança interna, e a D2, Divisão de Informação do 
Gabinete do Ministro , fundiram-se, sob o comando do General Adyr Fiuza de Castro, e daria origem ao 
CIE – Centro de Informações do Exército. (D’ARAÚJO et alii, 1994, pp. 35-39) 

87 A OP-3, é uma estrada cuja origem remonta à época da Guerrilha. Foi uma das “operacionais 
construídas pelos militares do Exército, para facilitar o cerco aos guerrilheiros. Atualmente ela liga a BR-
153 à PA-150, passando pelo atual município de Piçarra, onde situa-se a antiga área dos Perdidos. 
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general disse: “O Major Curió é uma pessoa boa, vale a pena o senhor 
conhecê-lo”. “Eu gostaria de conhecê-lo”, respondi. O general disse: “Ele 
está aí, posso mandá-lo entrar?”. Quando entrou, olhei para a cara dele, que 
deu um sorriso. Era o militar loiro do interrogatório.” 
 

 Esse depoimento de D. Alano corrobora as suspeitas, que foram se 

confirmando no decorrer de nossa pesquisa, que a presença do Major Curió na região já 

não se limitava à coordenação da “Operação Limpeza”, e ao controle, por intermédio de 

seus “bate-paus” no monitoramento das pessoas com ligações aos guerrilheiros.  

A intensificação dos conflitos que envolviam camponeses em luta pela 

permanência em suas posses, na medida em que apareciam possíveis proprietários das 

terras em que eles ocupavam; a maioria, fruto de grilagens, falsificação de documentos 

de terras, alertou os serviços de informação para uma possível radicalização e de suas 

ampliações que levariam a criar, segundo eles, um ambiente favorável à novas ações 

guerrilheiras.  

 Esse era o temor que definirá as futuras ações de monitoramento da região, 

ampliando suas delimitações e reforçando o poder de ação do Major Curió. Uma das 

medidas tomadas criou para aquela região um órgão exclusivo, o GETAT (Grupo 

Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins) e teve o próprio Curió como figura 

principal por trás dos trabalhos que esse órgão passou a executar, embora ele mesmo 

não se constituísse em membro de sua diretoria.  

No entanto, praticamente tudo o que foi executado para aquela região, a 

partir do conflito na região dos Perdidos, teve os órgãos de informação, e 

principalmente o CIE, como um poder paramilitar em permanente sintonia com a sua 

política. E embora tivesse surgido com o intuito de apaziguar os confrontos, as ações do 

GETAT, nitidamente, beneficiavam os grandes proprietários, apesar de distribuir alguns 

títulos de terras. 

 O resultado final da Guerra dos Perdidos, após meses de espera, levou a 

confirmação das posses, garantindo o título de terras para os camponeses. Contudo, a 

brutalidade da repressão, a destruição de suas propriedades e o temor das retaliações de 

pistoleiros e militares, a exemplo do que ocorreu após o final da Guerrilha do Araguaia, 

acabou por desestimular muitos deles, que após certo tempo, e sem apoio dos órgãos 

estatais, resolveram desfazer-se de suas terras. 

 Maria do Socorro Nazário, também filha de um dos líderes da rebelião, 

conta a situação que o pai viveu entre os dois conflitos e reclama com um ar grave de 

revolta: 
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A nossa casa e a de seu Otacílio foi queimada. E nós voltamos sem nada. 
Passou vários dias, de novo, mamãe decidiu que nós voltasse de novo, e lá 
nos fomos morar... (se emociona, e chora) debaixo de uma goiabeira, sem ter 
nada... aí na noite a  gente ia dormir na casa do vizinho, no chão, continuando 
dormindo no chão, porque não tinha rede. Depois é que foi chegando o 
pessoal que já tinha sido preso e eles fez um barraco prá gente e a gente foi 
morar no barraco. Meu pai passou um ano foragido...88 
 

 Ela e o irmão, João de Deus, contam que a relação do padrasto, Daniel, com 

os guerrilheiros era boa. A ponto dele deixar seu gado pastando em suas terras, já que 

eram pouco exploradas. Era uma atividade de parceria, que se mantinha até à chegada 

do Exército, que ao realizar o cerco na região, destruiu o que existia ali e prendeu seus 

moradores. 

 
(...) meu pai tinha gado, era homem bem sucedido meu pai e deu o gado de 
meia, por que eles compraram a terra, tinha muito pasto mas não tinha gado, 
tavam começando e meu pai pegou o gado de meia e deu prá eles, de meia. 
Aí quando o exército chegou bombardeou o gado do meu pai. E além de 
bombardear o gado ainda levou meu pai detido durante oito dias também lá 
prá beira do rio, que eu não me lembro nem mais o lugar onde meu pai ficou 
detido. (...) Foi um lugarzinho lá na beira do Araguaia. Então meu pai ficou 
detido e não pôde tirar o gado lá do lote, então quando meu pai foi tirar só 
conseguiu tirar trinta cabeças de gado e aí começou a nossa falência. 
Começou a partir daí, e logo meu pai vendeu o resto e já ficou desorientado, 
e daí a três anos veio esse outro conflito. Não demorou muito, foi três anos 
só, de distancia89. 
 

 Três anos depois da Guerrilha, portanto, Daniel seria novamente visado. 

Desta feita, por lutar por um pedaço de terra completamente improdutiva quando eles ali 

chegaram, e pela qual decidiram não medir consequências para defendê-la. Mas os 

resultados lhes seriam completamente desfavoráveis, como para a maioria dos que 

participaram dos confrontos.  

 Embora os camponeses tivessem conquistados o direito à posse daquela 

terra, e ter sido frustrada a tentativa de lhes enquadrarem na LSN, não obstante isso eles 

não conseguiram desenvolver atividades que lhes proporcionassem as condições para 

fazer a terra produzir.  

A pressão era grande e as dificuldades se acentuaram diante até mesmo de 

desequilíbrios familiares causados pela maneira como eles foram tratados na prisão. 

Mas, principalmente, pela falta de apoio de órgãos públicos que existiam para isso, 

como o INCRA e, acreditavam, até mesmo o GETAT. 

                                                 
88 Entrevista com Maria do Socorro Nazário. São Geraldo do Araguaia, 26 de dezembro de 2012. 

89 Idem 
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 Em seus relatos eles reclamam do comportamento da população, instigada 

pelos agentes do Curió, que de tudo faziam para desmoralizá-los, imputando-os as 

mesmas pechas que utilizaram contra os guerrilheiros, de que seriam malfeitores, com o 

claro objetivo de isolá-los, principalmente os líderes do movimento.  

 No final, a guerra dos Perdidos foi uma luta vitoriosa em seus objetivos, 

mas fracassada na consolidação deles. 

 
Depois a gente veio aqui prá rua (São Geraldo), e aqui nós tivemos um 
negócio de família e aí a gente resolveu achar por bem... eu não queria 
vender, mas a gente já com o fracasso que nós teve, e aí com a família, aí a 
gente achou por bem a gente vender. Mas tem outros lá que ficou, até poucos 
tempos. O Joel mesmo mora lá. O Otacílio vendeu agora há poucos dias, não 
tem nem um ano que tá aqui na rua. E muitos ainda está lá, mas a maioria 
vendeu.90 
 

 Por outro lado, tanto Perdidos quanto o conflito da Fazenda Capaz, serviram 

para rechear os relatórios dos serviços de segurança, sobre a iminência de novos 

movimentos guerrilheiros, agora apoiados pelo trabalho missionário do clero vinculado 

à Teologia da Libertação, através das Comunidades Eclesiais de Base.  

No final dos anos 1970, e por toda a década de 1980, um confronto 

desproporcional se estendeu por toda a região em que ocorreu a Guerrilha, ampliando-se 

em muitos quilômetros a mais, opondo de um lado camponeses, sindicalistas e padres, e 

do outro fazendeiros, grandes empresas e os órgãos do governo, INCRA, GETAT e os 

aparelhos de espionagens do Estado Militar e da chamada Nova República, após a posse 

José Sarney na presidência (principalmente com as discussões na Constituinte em torno 

da Reforma Agrária).  

 Não é demais falar que o faroeste, tal qual conhecemos em filmes e gibis, 

que se passavam no velho oeste dos Estados Unidos, no confronto desigual entre índios 

e colonos, teve sua versão tupiniquim em boa parte da Amazônia.  

Especificamente, no Sul do Pará os assassinatos e massacres tornaram-se 

corriqueiros, acobertados por autoridades policiais e judiciárias, e com a cumplicidade 

de políticos conservadores, boa parte deles saídos desse meio para defender o crescente 

processo de grilagem de uma das regiões mais disputadas do país naqueles anos. E os 

pistoleiros desfilavam pelas cidades com a certeza da impunidade sobre os seus crimes, 

pois sabiam que estavam defendendo os donos do poder. De tal forma que se tornou 

comum, policiais militares abandonarem a farda para tornarem-se pistoleiros. Conta-se 

                                                 
90 Depoimento de João de Deus Nazário. São Geraldo do Araguaia, 26 de dezembro de 2012. 
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que centenas deles teriam mudado de lado, como decorrência de uma situação que lhes 

garantiam matar, e lucrar com isso, sem correrem o risco de serem presos. 

 
Nesse contexto de mudanças, no mesmo ano, fazendeiros criaram a União 
Democrático Ruralista (a UDR), promoveram leilões e se armaram. 
Simultaneamente foram criadas essas firmas de seguranças. Por exemplo, a 
Sapocan, em Manaus, e a Solução, em Goiânia. As duas firmas eram 
coordenadas por coronéis, provavelmente da reserva. Isso explica uma 
notícia publicada em jornal do Rio de Janeiro, de janeiro de 1986. Conforme 
o então secretário de segurança do Mato Grosso, no ano anterior, 1.600 
soldados abandonaram a farda e se integraram às milícias privadas. Recebiam 
um soldo três vezes superior ao da Polícia Militar. (FIGUEIRA, 2008, p. 82) 

 
 
 A população sabia desses fatos, os conheciam, mas os temiam pela frieza e 

violência, e por saberem serem os mesmos acobertados pelos poderosos. E listas de 

“marcados para morrer” passaram a circular por toda aquela região, incluindo 

sindicalistas, padres, advogados e parlamentares. Muitos foram assassinados, sem que 

os seus assassinos tivessem sido julgados, e quando, por exceção algum ia a julgamento 

a justiça encarregava-se de o colocar em liberdade.  

A violência pós-Guerrilha, no Sul do Pará tomou a dimensão de uma guerra, 

o que pode ser expresso em um depoimento do padre Ricardo Rezende, ele também um 

dos marcados para morrer, na introdução de seu livro A Justiça do Lobo: “Quem vê a 

placidez do Araguaia, a beleza de suas margens, das suas praias, não pode imaginar 

tanta violência e tanto sangue derramado. A história aqui é forjada a ferro e fogo”. 

(FIGUEIRA, 1986, p.13) 

 

3.1.5 – Itaipavas: surgimento e morte de uma liderança camponesa 

 

 Após o conflito de Perdidos a relação entre as autoridades locais, estaduais e 

federais com o clero se “azedaram” e assim permaneceram por muito tempo. Não tão 

somente por consequência da prisão de Padre Maboni, e do péssimo tratamento dado 

aos bispos, mas pela própria opção de um setor da Igreja Católica, que naquele tempo se 

guiava pela Teologia da Libertação, e cumpria os ritos evangélicos de acordo com a 

realidade da população local. Assumiam a defesa dos pobres, alinhavam-se com os 

camponeses e buscavam conscientizá-los, por meio das chamadas “desobrigas”, 

conforme relatado por João de Deus. 

 
(...) a igreja tinha esses missionários prá andar nas comunidades dos 
posseiros, dizendo missa, batizando, e algumas dificuldades os posseiros 
comunicando e eles explicavam dizendo os direitos que nós tinha, naquela 
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época. Então, se nós confiava mais na igreja naquela época era porque nós 
tinha mais o apoio da igreja do que o INCRA, do que de outras autoridades 
naquela época.91 
 

 Esse foi o tempo de atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEB),92 

que encontrou ali no Sul do Pará um terreno fértil para suas pregações, mas 

extremamente perigoso, pelo histórico da região, principalmente pelo monitoramente 

permanente das equipes dos serviços de informações.  

Se as relações entre a Igreja e o Estado já vinham estremecidas desde a 

Guerrilha do Araguaia, como decorrência da prisão de padres e freiras, com torturas e 

até mesmo estupros praticados por militares torturadores93, tal fato se agravou com o 

apoio aberto que padres e missionários deram à luta dos posseiros, opondo-se 

ostensivamente ao poder dos fazendeiros. Por esse motivo, passarão a ser hostilizados 

pelo Major Curió e serão permanentemente vigiados pelos órgãos de segurança. 

 Nesse tempo será estreita a relação entre os clérigos da militância eclesial de 

base e os líderes camponeses e sindicalistas que se aproximavam e se filiavam ao 

PCdoB. Não somente pela condição de pobreza na qual eles estavam, e pelo objetivo 

imediato de suas lutas, mas porque, dentro do próprio sentido da Teologia da 

Libertação, era muito grande a afinidade com o marxismo. 

 
A expressão “teologia da libertação”, já mostra o sentido norteador deste 
discurso teológico. O genitivo que aparece na expressão citada – DA 
LIBERTAÇÃO -, mostra-nos que a libertação é o horizonte regulador do 
discurso acerca de Deus, e, ao mesmo tempo, mostra-nos que o Deus do 
discurso é fonte de libertação. Esta se manifesta concretamente nos diversos 
momentos do processo histórico de um povo. Consequentemente, a teologia 
da libertação torna-se força geradora de ações que viabilizam uma práxis 
libertadora, segundo as necessidades advindas das diversas circunstâncias sob 
as quais um povo está submetido. 
(...) 

                                                 
91 Depoimento de João de deus Nazário. São Geraldo do Araguaia, 26 de dezembro de 2012. 

92 “As comunidades eclesiais de base (CEBs) são pequenos grupos organizados em torno da paróquia 
(urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos.  (...) Nas paróquias da periferia, as 
comunidades podem estar distribuídas em pequenos grupos ou formar um único grupão, a que se dá o 
nome de comunidade eclesial de base. É o caso da zona rural, onde cem ou duzentas pessoas se reúnem 
numa capela aos domingos para celebrar  culto. 

São comunidades porque reúnem pessoas que tem a mesma fé, pertencem à mesma igreja e moram na 
mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas vivem uma comum-união em torno de seus problemas de 
sobrevivência, de moradia, de lutas por melhores condições de vida e de anseios e de esperanças 
libertadoras. São eclesiais porque congregadas na Igreja, como núcleos básicos de comunidade de fé. São 
de base porque integradas por pessoas que trabalham com as próprias mãos (classes populares)”.  O que é 
comunidade eclesial de Base. Frei Betto. Disponível em: http://www.estef.edu.br/zugno/wp-
content/uploads/2011/05/cebs-freibetto.pdf 

93 Conforme narrativa do Padre Roberto de Valicourt, APUD, CAMPOS FILHO, 2012, p.143 
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O marxismo passa a ser a filosofia predominante na análise sócio–analítica 
feita pela teologia da libertação. Porém, o marxismo é utilizado como 
instrumento, não tendo fim em si mesmo. “Na teologia da libertação o 
marxismo nunca é tratado em si mesmo, mas sempre a partir, e em função 
dos pobres” (...). O sentido último da teologia não é Marx, mas Deus.94 
 

 Evidentemente essa aproximação não passaria despercebida pelos órgãos de 

informação e repressão da ditadura militar. Principalmente depois da Guerra dos 

Perdidos. Os padres da Teologia da Libertação eram atuantes em toda a região do baixo 

Araguaia, inserindo aí uma área fora da região da pesquisa, a prelazia de São Félix do 

Araguaia, de forte atuação do Bispo D. Pedro Casaldáliga, permanentemente 

monitorado pelos agentes da ditadura e ameaçado pelos latifundiários na divisa de Mato 

Grosso com Pará.  

Assim, também os demais, que foram atuar na Prelazia de Conceição do 

Araguaia, e, depois da divisão desse município, se espalharam pelos antigos povoados 

que também passaram a ser municípios: Santana do Araguaia, Redenção, Pau-D’arco, 

Rio Maria e São Geraldo. A abrangência de suas atividades, contudo, extrapolava a 

divisa do Pará, e eram ativos também por todo o “Bico do Papagaio”95. 

 A participação da igreja, através das CEBs, guiando-se pela Teologia da 

Libertação, foi decisiva na organização dos camponeses e em suas afirmações, 

instigando-os a lutarem pelos seus direitos e dando-lhes não somente suporte espiritual, 

mas também jurídico, a partir da criação da Comissão Pastoral da Terra (CPT).  

De fato, a aproximação com as lideranças do PCdoB nessa região tornou-se 

inevitável. Principalmente porque a principal delas, Paulo Fonteles, atuava 

juridicamente a favor dos posseiros como advogado da CPT. E, ao mesmo tempo em 

que atuará como advogado dos posseiros, Fonteles era o principal reorganizador do 

PCdoB e o grande estimulador da reconstrução da história dos guerrilheiros, tendo sido 

peça fundamental na organização da primeira caravana dos familiares dos guerrilheiros, 

que percorreram a região em 1980, em busca de informações sobre os paradeiros 

daqueles que desapareceram na Guerrilha, sem indicação dos destinos de seus corpos. 

                                                 
94 CABRAL, Alexandre Marques. A Teologia da Libertação: o cristianismo a favor dos excluídos. 2008. 
In: http://www.ejesus.com.br/teologia/a-teologia-da-libertacao-o-cristianismo-a-favor-dos-excluidos/. 
Acesso em 03 de julho de 2013. 

95 Termo que se refere aos municípios limítrofes dos Estados de Goiás (atual Tocantins), Maranhão e 
Pará, também delimitados pelos dois maiores rios da região, o Araguaia e o Tocantins. A expressão é 
usada porque o desenho dos limites das fronteiras desses estados se assemelha ao bico de um papagaio. 
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 O conflito que ocorreu em Itaipavas, também no município de São Geraldo 

do Araguaia, e atualmente uma vila pertencente ao município de Piçarra do Pará96, foi 

marcante pela radicalização dessa relação, entre padres e os órgãos de repressão do 

regime militar.  

A partir desse fato, e com base nos relatórios do CIE e CISA, a perseguição 

aos clérigos resultaria em enquadramento na LSN, expulsões e até mesmo em sequestro, 

protagonizado pelo próprio Major Curió contra o missionário Nicola Arpone, na cidade 

de Wanderlândia (TO), fato que relataremos posteriormente. 

 Em 1978, chegaram à região, vários missionários, dentre eles os franceses 

Francisco Goriou e Aristides Camio, que serão acusados de incitação dos camponeses à 

Guerrilha e depois expulsos do Brasil, com base em condenação da Lei de Segurança 

Nacional. Suas atividades pastorais passaram a acontecer em São Geraldo, ainda parte 

do município de Conceição do Araguaia.  

Porém, não se limitavam àquele lugarejo, como também em Itaipavas, onde 

desde 1976 já aconteciam desentendimentos entre camponeses e fazendeiros da região. 

(FIGUEIRA, 1986, p. 52). Tal fato ainda antes do fazendeiro Neif Murad adquirir as 

terras de Geraldo Berardo, com o despejo de 42 famílias de posseiros. Os negócios por 

terras, no Sudeste do Pará, ocorriam entre proprietários presumidos, sem que alguns 

nunca houvessem pisado naquelas bandas, e desconsideravam perenemente a presença 

de posseiros que as ocupavam há cerca de dez anos.  

Na literatura brasileira feita em Goiás há uma produção emblemática desse 

período de luta na região por meio da obra de Jesus de Aquino Jayme em seu livro A 

viagem das chuvas (JAYME, 1999). Há, neste, um conto intitulado “Posseiro”, em que 

a família é expulsa da terra com extremo ato de violência, inclusive contra mulheres e 

crianças. Por esse livro, é lógico, sofreu represálias da censura da época e perseguição 

implacável. 

 A chegada dos missionários foi recebida com indiferença e medo pela 

população. Pairavam sobre eles as mesmas acusações que foram imputadas aos 

guerrilheiros, eram vistos como terroristas. Essa situação não os intimidava, e seguiram 

também para Boa Vista (Perdidos) e Sobra de Terra, atual Piçarra do Pará. 

                                                 
96 Na época era conhecida por Sobra de Terra, por ser uma área situada entre a fazenda do antigo IMPA 
(Indústria Madeira do Pará) e as terras de Neif Murad, latifundiário que se verá em meio ao conflito com 
posseiros em Itaipavas. (http://www.picarra.pa.gov.br/2historia.htm) 
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 Nas primeiras missas, nas primeiras rezas, se era difícil no interior, 
pior em São Geraldo. A igreja permanecia vazia. No entanto, sabia-se, havia 
a presença por toda parte de pessoas assalariadas da delação, vigias, olhos e 
ouvidos do governo autoritário. A insegurança fazia parte do cotidiano. 
Também nas solicitações das matas e campos havia traição, com a diferença 
de que lá não se estava tão próximo do asfixiante do poder. 
 Muito disciplinados, terminado o giro pelas comunidades, fizeram 
uma avaliação onde constataram: 
 - O povo está com medo: situação ligada à luta das Forças Armadas 
contra os guerrilheiros no período 1972-1974. 
 - A repressão está em cima da equipe: propaganda contra a equipe na 
base de boatos: “estão fugindo; estão presos; não são padres; são subversivos, 
terroristas”. (FIGUEIRA, 1986, p. 52). 
 
 

 Neste mesmo ano, 1978, se iniciaram os conflitos pela posse da terra em 

Itaipavas, o que colocava em disputa vários lotes de terras já ocupadas pelos 

camponeses, mas pretendidas pelo fazendeiro Neif Murad e pelo grupo Bamerindus 

Agropastoril S/A, argumentando que seriam legítimos proprietários. Há uma forte 

disputa judicial e uma tensão crescente, com grupos armados dos dois lados, 

camponeses e também outros fazendeiros. No entanto, a disputa judicial, nas localidades 

conhecidas como Cigana e Caçador foi ganha pela CPT, através de ações impetradas 

por Paulo Fonteles.  

A reintegração de posse, contudo, se arrastou por muito tempo em função 

das ameaças feitas por Neif Murad, de usar seus pistoleiros para impedir o acesso dos 

camponeses às terras em litígio. Só se tornou possível em fevereiro de 1979, com a 

presença de um oficial de justiça e com o apoio da “equipe paroquial”. “Ela se 

concretiza graças ao apoio firme de outros posseiros de Sobra de Terra. Trinta deles, 

com armas de caça, prestam proteção ao grupo” (IDEM, p. 57). 

 Porém, o confronto prosseguiu chamando a atenção dos órgãos de 

informação e reforçou o poder do Major Curió, do CIE, chamado pelo Conselho de 

Segurança Nacional, presidido pelo General Rubem Ludwig, para “acalmar os 

posseiros, atendendo denúncias de Íris Pedro de Oliveira de revolta armada (Guerrilha) 

de posseiros contra os topógrafos do ITERPA, que foram impedidos de entrar na 

área”.97 

 Este relatório citado teve como objetivo, em verdade, investigar Íris Pedro, 

que havia sido presidente do INCRA no Pará até ser indicado ao ITERPA em 1976. 

                                                 
97 Informe nº 1393. Ass. Spel/30/AC/81. Origem SC-3. Documento confidencial, obtido junto ao Arquivo 
Nacional, produzido pelo Ministério da Aeronáutica, através do Centro de Informações de Segurança da 
Aeronáutica. 
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Sendo nomeado diretor executivo do GETAT, em 1980. Os órgãos de informação 

estavam investigando todas as irregularidades praticadas por ele em todo esse período, e 

sabiam de várias delas, mas apontavam três que eles tinham conseguido processar: 1) 

loteamento “Joana Peres I”, que envolva dois grandes grupos, o do Armazéns Martins, 

de Uberlândia e o Garcia, de Uberlândia; 2) Lote 7, “Neif Murad”, situado em Itaipavas 

e palco dos conflitos relatados; 3) Lote “Francisco Rezende”, em área da Fundação 

Brasil Central. Francisco Rezende residia em Uberaba, mas o relatório aponta que o 

“real dono do Lote “Francisco Rezende”, era Iris Pedro98.  

 O que ele de fato pretendia era que as forças militares empregassem o uso 

da força, não obtendo sucesso, porque o CSN já havia estabelecido uma estratégia para 

lidar com o problema existente na região, e passou a ter no Major Curió o elemento para 

executar aquelas ações táticas necessárias, evitando desgastar o regime militar. Por 

sugestão de Curió, contrapondo-se à Íris Pedro, foi realizada uma reunião, comandada 

pelo CSN, quando se estabeleceram diretivas que tentavam resolver o problema sem o 

conflito aberto. Essas ações, contudo, não obtiveram sucessos.  

Não era possível aos órgãos de segurança resolver conflitos agravados por 

uma forte disputa pela posse da terra, em que nenhum dos lados estava disposto a ceder. 

Principalmente os fazendeiros, que tudo faziam para ampliar suas terras, exercendo todo 

o tipo de pressão sobre o posseiro, ou até mesmo sobre o pequeno proprietário de terras, 

que porventura estivesse a impedir expansão de suas propriedades. 

 Embora soubessem das irregularidades cometidas pelo presidente do 

GETAT, os órgãos de segurança não tomaram nenhuma atitude para puni-lo, nem muito 

menos as autoridades maiores do regime. Mas, não somente a ele, como a todos os 

demais fazendeiros que se beneficiaram dessas irregularidades de transferências de 

terras da antiga Fundação Brasil Central. Embora se propusessem a resolver os 

problemas, e tentavam ações conciliatórias com os camponeses, o máximo que 

conseguiam era legalizar as posses de terras de poucos posseiros, os que eram mais 

antigos na região, e, portanto em menor número.  

Mesmo esses ficavam submetidos às pressões dos fazendeiros, que 

desconsideravam a legalidade de suas terras e usavam da pressão de jagunços, 

pistoleiros e até mesmo da própria polícia, para intimidá-los e forçá-los a sair da região. 

Muitos assim o fizeram, desgastados e vítimas de atos que destruíam suas plantações, 

                                                 
98 Idem. 
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eliminavam seus animais e ameaçavam suas vidas. Tentaremos mais adiante expor 

como esse fato ocorria quando citarmos a situação que envolveu um dos principais 

líderes da região, assassinado em 1985: João Canuto. 

 Esses acontecimentos de Itaipavas trouxeram resultados significativos nas 

lutas camponesas. Mas, se por um lado será saudado como exemplar pelo fato de ser um 

dos poucos momentos de vitória jurídica, e por abrir caminho para outras ações e 

ocupações; por outro lado representou o início da perseguição aberta e declarada aos 

padres que estiveram ao lado dos camponeses, Aristides Camio e Francisco Gouriou, 

bem como significou a ascensão e morte de um líder camponês, Raimundo Ferreira 

Lima, o Gringo. 

 Depois de Perdidos, a luta dos camponeses em Itaipavas voltou a confrontar 

os mesmos equívocos cometidos pelos governos, com as medidas adotadas. Primeiro, 

na distribuição de terras para um órgão que não cumpriu os objetivos propostos, depois 

com a mudança na política elaborada com o PND II, visando barrar uma possível 

reorganização do PCdoB na região e reforçando, assim, o temor do possível retorno do 

Movimento Guerrilheiro.  

Os erros que foram cometidos nessa nova estratégia definiram os caminhos 

que resultaram em desequilíbrios sociais e a violência no Sul do Pará e se tornaram 

praticamente irreversível pelos anos seguintes. Gringo foi uma vítima desse processo, 

no entanto, seu destino foi traçado nos confrontos inevitáveis, em uma região que em 

1980 já apresentava a sua sina de conviver com esses desequilíbrios gerados pela má 

distribuição de terras e pelos abusos de poder cometidos por fazendeiros e autoridades. 

 A luta dos posseiros para impedir que a grilagem de terras fosse oficializada 

em Itaipavas formou uma das principais lideranças do Sul do Pará. E o seu resultado 

positivo, no enfrentamento judiciário animou os camponeses, que passaram a se 

organizar tendo em vista a disputa pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Conceição do Araguaia, que abrangia uma vasta área pela dimensão do município. 

 Nesse processo foi de fundamental importância o trabalho desenvolvido 

pela Comissão Pastoral da Terra, com destaque para os padres Aristides Camilo e 

Francisco Gouriou, para as Comunidades Eclesiais de Base, e, também, pelo 

protagonismo de um advogado que teve um papel fundamental na orientação política 

dessas novas lideranças sindicais, que os levaram a se aproximarem do PCdoB: Paulo 

Fonteles. 
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 No entanto, a sombra do Movimento Guerrilheiro se abatia com muita força 

sobre toda essa movimentação e soerguimento da luta camponesa. Depois de Perdidos e 

Itaipavas, somando-se as informações dos órgãos de segurança sobre a estratégia de luta 

do PCdoB, comprovada com o desmonte da direção desse Partido no massacre da Lapa 

e a apreensão de inúmeras anotações, era evidente que todo o aparato repressivo que 

permanecia na região realizando as várias “Operações Limpezas”, tendo à frente o 

Major Curió, não ficaria parado testemunhando o que, para eles, era uma tentativa desse 

Partido, e dos “padres comunistas”, de reorganizarem o Movimento Guerrilheiro.  

As circunstâncias, com os camponeses a se confrontarem com os pistoleiros 

e até mesmo eliminando fazendeiros, reforçavam esse temor e punha nas mãos de Curió 

a concentração de um poder paramilitar, que iria se consolidar a partir da disputa 

sindical e se estenderia até Serra Pelada no decorrer do ano de 1980. 

 Se a revolta em Perdidos teve como consequência a criação do GETAT, 

Itaipavas significou a disputa institucional sindical, algo novo para aquela região, mas 

que mobilizou todo o poder desse novo órgão, dos fazendeiros, das prefeituras e de todo 

o aparato repressivo comandado a partir do Conselho de Segurança Nacional, no 

objetivo de derrotar a chapa de oposição e favorecer a manutenção na direção do 

sindicato um oficial reformado da aeronáutica, conhecido por sua complacência com os 

fazendeiros.  

 O caráter nacional dessa disputa política seria marcante, principalmente 

porque o processo eleitoral extrapolava as fronteiras do Sul do Pará e se tornaria um 

fato político de dimensão nacional, mais ainda após o assassinato de sua principal 

liderança, em plena campanha. Gringo foi assassinado um mês antes das eleições, em 29 

de maio de 1980, na cidade de Araguaína.  

Suspeita-se que tenha sido assassinado pelo filho adotivo de um fazendeiro, 

Fernando Diniz, morto no confronto com os posseiros durante o conflito de Itaipavas. O 

assassino, teria jurado de morte Gringo, pois pretendia vingar-se eliminando a principal 

liderança dos camponeses.  

 
A 29 de maio, na região de Araguaína, apareceu morto, com um tiro no peito 
e outro na nuca, o líder dos posseiros e candidato oposicionista do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais do município, Raimundo Ferreira Lima, o 
“Gringo”, de 43 anos. As eleições para o sindicato seriam realizadas neste 
mês e ele tinha sólidas chances de desalojar do poder o interventor Bertoldo 
Siqueira de Lima, de 62 anos, empossado pelo Exército em 1974. Gringo, 
alguns delegados sindicais e padres da Pastoral da Terra tiveram seus nomes 
incluídos em duas listas de condenados à  morte que circulam na região, onde 
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cerca de 10.000 famílias de posseiros reivindicam a legalização de suas 
terras.99 
 

 
 Contudo, permanecem inúmeras dúvidas sobre a forma como se deu esse 

assassinato, e circunstâncias suspeitas que se repetiram em outras mortes que se 

seguiram, principalmente porque haviam vários interesses políticos dessa disputa e 

porque os órgãos de repressão da ditadura militar temiam uma vitória no Sindicato que 

pudesse significar o reforço da luta camponesa-guerrilheira.  

O engajamento desses setores na campanha em prol do candidato da 

situação, chamado de “pelego” pelos camponeses, já demonstram a clara intenção de 

impedir a qualquer custo a vitória da chapa de oposição. 

 Havia um temor explícito por parte dos órgãos de segurança. Gringo 

representava o fortalecimento de uma liderança camponesa de massa, em meio a uma 

área de forte disputa pela terra e com um histórico de levante guerrilheiro que ainda 

incomodava o regime militar. Por duas vezes, na antiga região de Caianos e por sua 

proximidade, revoltas camponesas haviam confrontado o poder dos grileiros, de 

pistoleiros, da polícia militar e do INCRA, com relativo sucesso, o que animava e 

reforçava a luta camponesa. Tudo que os militares não desejavam, e não conseguiam 

encontrar uma solução que não fosse sufocando o movimento camponês. 

 O desprendimento de Gringo e a busca por apoio para a disputa eleitoral no 

sindicato em outras regiões do País, e o destaque que ele passava a receber da imprensa, 

principalmente dos jornais chamados “alternativos”, que naquele momento se 

constituíam nas vozes dos setores de esquerda, incomodava o regime militar e açodava 

o ânimo da comunidade de informações a cada declaração que ele dava, principalmente 

na defesa da reforma agrária. 

 No informe citado, um documento confidencial do Serviço Nacional de 

Informação, praticamente todas as reportagens publicadas foram devidamente 

fotocopiadas, a fim de subsidiar suas análises que definiriam as ações a serem tomadas. 

Numa delas, reproduzidas com destaque, Gringo dá uma entrevista ao jornal Tribuna da 

Luta Operária, órgão de comunicação de massas do PCdoB, no dia 17 de junho, quando 

foi a São Paulo participar de um encontro sindical e articular apoio para a disputa que 

estava acontecendo em Conceição do Araguaia.  

                                                 
99 Araguaia: Guerra à Vista. Revista Veja, 11 de junho de 1980. Anexo de documento do SNI, 012344 de 
20.06.1980, elaborado pelo CISA-RJ: informe nº 0283 
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Portanto, 12 dias antes dele ser assassinado, e justamente quando retornava 

à região depois dessa viagem, cujas declarações repercutiram tanto a ponto de gerar esse 

documento do SNI, com data do dia 20. Nove dias antes de seu assassinato. 

 
Aquela é uma região palco de conflitos, de luta pela terra, de expulsão de 
lavradores. (...) O primeiro ponto de nosso programa seria uma reforma 
agrária imediata, sem a transferência dos lavradores. Porque o governo quer 
fazer uma concessão aos grupos Bamerindus, Bradesco, Almeida Prado, etc., 
tirando os lavradores do local e levando para os “prontos socorros”, como 
nós chamamos, que são as regiões de Tailândia e São Félix do Xingu. Além 
disso, reivindicamos a melhoria das estradas e melhores condições de 
atendimento sanitário nos povoados. (...) Nesse encontro sindical em que 
estou participando, adquiri muita experiência sobre a bandalheira dos 
pelegos. E agora vamos tomar medidas de precaução para não sermos 
comidos. A máquina dos pelegos é a mesma, aqui e lá. Só que lá os 
operadores são um pouco mais fracos.100 
 

 
 Até a morte de Gringo, toda a movimentação em torno das eleições do 

Sindicato comprova essa preocupação. O engajamento será total, e visível, com uma 

participação ativa do Major Curió nas articulações e também no corpo-a-corpo, 

convencendo pela intimidação os que não estavam completamente envolvidos com o 

movimento de oposição. E colocando abertamente a serviço da candidatura oficial todas 

as estruturas possíveis de realizar atividades sociais. Semelhante às operações ACISO, 

feitas no decorrer do período da Guerrilha e que prosseguiam sempre que era da 

conveniência das forças armadas. Agora o comando estava com o SNI, representado 

pelo Major Curió, principal mentor do GETAT nas ações que transcorriam naquela 

região. 

 A reportagem citada, da revista Veja, alude a possibilidade de confrontos 

violentos entre fazendeiros e posseiros, como decorrência dos assassinatos que tinham 

acontecido, e reproduziam declarações de fazendeiros que diziam esperar tão somente o 

fim da visita do papa João Paulo II, quando chegaria “a hora do acerto de contas com 

setores da Igreja que se aliaram aos posseiros...”101 

 Plenamente monitoradas, todas essas ações preocupavam os setores 

militares e os órgãos de informações encontravam-se em polvorosa, prenunciando o 

renascimento de um conflito guerrilheiro. Repetiam-se os fatos, conforme já ocorridos 

                                                 
100 Entrevista de Raimundo Ferreira Lima, o “Gringo”, concedida ao Jornal Tribuna da Luta Operária, nº 
14, com data de 17 a 31 de maio de 1980. Anexo de documento do SNI, 012344 de 20.06.1980, elaborado 
pelo CISA-RJ: informe nº 0283 

101 Araguaia: Guerra à Vista. Revista Veja, 11 de junho de 1980. Anexo de documento do SNI, 012344 
de 20.06.1980, elaborado pelo CISA-RJ: informe nº 0283 
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na Fazenda Capaz (vide nota 28), e na revolta em Perdidos, e reforçavam os argumentos 

dos setores mais radicais dentro do regime militar, encastelados na chamada 

comunidade de informações, que pressionavam por medidas mais duras, a fim de conter 

a nova ascensão comunista no Sul do Pará.  

O parágrafo final ao informe citado, cujo título era “conflitos de terras na 

região de Conceição do Araguaia”, sintetiza essas preocupações e, certamente, ajudou a 

definir as novas ações tomadas pelos órgãos militares e de segurança. 

 
Os marcantes e profundos desníveis sociais na região do Baixo Araguaia, 
aliados ao trabalho de politização desenvolvidos na área, sob os mais 
diversos pretextos, por elementos notoriamente comunistas, e aliados, ainda, 
aos “trabalhos de conscientização” desenvolvidos pelo clero “progressista”, 
propiciam as condições ideais para um enfrentamento, que, de divergências 
peculiares entre as partes – proprietários “versus” posseiros – poderá evoluir 
e assumir consequências mais amplas. Dessa forma, a notícia veiculada pela 
revista “Veja”, não deve ser encarada como mera lucubração, mas sim como 
uma real possibilidade, principalmente se não forem tomadas as medidas 
sociais e jurídicas necessárias e saneadoras.102 

 
 
 A morte de Gringo, perturbadora pela liderança que ele exercia e pelo 

momento excepcional para o movimento camponês, às vésperas de uma eleição que 

seria um divisor de águas, já que as possibilidades de vitórias eram concretas, não 

despertou suspeita sobre uma possível ação dos órgãos repressivos. Muito embora, a 

meu ver, somando-se os vários relatórios dos órgãos de informação atualmente 

disponíveis, e o envolvimento maciço que se seguiu do aparato utilizado para impedir a 

vitória da oposição no sindicato, as suspeitas não podem ser descartadas.  

O fato é que esse crime brutal teve repercussões nacionais e envolveu 

inúmeras entidades que se manifestaram praticamente todas na mesma linha de 

acusação de um assassinato motivado pela disputa pela terra, e como vingança 

decorrente ainda dos resultados dos embates travados em Itaipavas.  

Também a Igreja reagiu com muita força, até porque Gringo era um agente 

pastoral, algo que será comum também a outras lideranças, que se destacaram por essa 

incrível junção ideológica, que causava dores de cabeças aos órgãos repressivos, a 

atividade pastoral e a filiação ao Partido Comunista do Brasil. 

 A morte de Gringo abalou profundamente os camponeses, o que não poderia 

ser diferente. Manifestações foram realizadas, mas as pressões feitas não foram 

                                                 
102 Conflitos de terras na região de conceição do Araguaia. Documento do SNI, 012344 de 20.06.1980, 
elaborado pelo CISA-RJ: informe nº 0283. 
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suficientes para fazer com que as autoridades policiais investigassem com o devido 

rigor o crime, que permaneceu impune, sem que sequer o principal suspeito fosse 

investigado, mesmo tendo assumido publicamente a autoria do assassinato. 

(FIGUEIRA, 1986, p. 63). Parecia sentir uma enorme segurança em relação à sua 

impunidade. 

 A luta dos camponeses sofreu um sério revés, não havia naquele momento 

um nome que substituísse Gringo à altura. Para seu lugar foi indicado outra liderança, 

também forjada na luta, Davi, da Comunidade dos Perdidos. “A eleição foi realizada em 

29 de julho daquele mesmo ano, cheia de irregularidades, e contou com a intervenção da 

Polícia Militar, da Polícia Federal e do GETAT”. (PEREIRA, 2008, p. 117) Todas as 

dificuldades foram criadas para impedir que fossem instaladas urnas em áreas de grande 

densidade camponesa. 

Mesmo assim, o resultado foi favorável à Oposição. Mas tal fato não foi 

suficiente para garantir a tomada da direção do Sindicato. Alegando falta de quórum a 

Delegacia Regional do Trabalho anulou a eleição. “Em vez de realizar nova eleição no 

prazo legal de 15 dias, a diretoria só fez a convocação seguinte para maio de 1981, 

quase doze meses mais tarde”. (FIGUEIRA, 1986, p. 64) 

 Por esse período uma série de medidas foram tomadas com o objetivo de 

impedir que a chapa 2 fosse vitoriosa. Atividades médicas e odontológicas foram 

desenvolvidas, os encaminhamentos do sindicato tornaram-se prioridades nos hospitais, 

sindicalizações ilegais de gente que não era agricultor e aquelas pessoas tidas como 

simpatizantes da chapa oposicionista eram impedidas de quitarem suas mensalidades e 

tiveram que recorrer à CONTAG e à DRT. Como última alternativa, fizeram o depósito 

em juízo a fim de poderem participar das eleições com direito de voto.  

Ainda assim também não foi suficiente, eles foram impedidos de votar, e 

todo um aparato policial foi montado para intimidar e dispersar os simpatizantes da 

chapa oposicionista.  Segundo Figueira (ibidem) mais uma vez não houve quórum, e 

dessa vez a direção do sindicato, contando com o apoio do GETAT, elaborou um mapa 

eleitoral com todas as informações sobre as áreas que deveriam ser priorizadas em uma 

nova investida.  

  
As forças de segurança e os funcionários do GETAT foram mobilizados 
ainda mais intensamente. Finalmente surgiu alguém que lhes faltava: do 
Conselho de Segurança Nacional veio o tenente-coronel Sebastião Rodrigues 
de Moura, o Curió, promovendo comícios, para os quais convocava pela 
Rádio Nacional os pretendentes ao garimpo. Prometeu-lhes a Carteira de 
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Garimpeiro, o direito de ir até a Serra Pelada, etc. A Polícia Federal fechou a 
emissora da Igreja que funcionava desde 22 de abril de 1962 e lançou uma 
forte ofensiva através da Rádio Nacional, acusando setores progressistas da 
Igreja e da sociedade. Com um helicóptero do Exército, o Curió, no dia da 
eleição percorreu todos os locais onde havia urna. Ameaçava os lavradores e 
lhes fazia promessas. (FIGUEIRA, 1986, p.65) 
 
 

 Praticamente se instaurou um clima de guerra na região. Era nítida a 

importância estratégica das eleições sindicais de Conceição do Araguaia, para os dois 

lados. Porém, enquanto os camponeses e lideranças políticas e clericais viam na tomada 

do sindicato uma forma de reforçar a luta para garantir o direito à posse da terra, o 

Conselho de Segurança Nacional enxergava ali um divisor de águas, e que seria 

inevitável um confronto armado caso o então presidente Bertoldo Siqueira de Lira, não 

fosse mantido no posto.  

No documento do CISA/SNI, é levantada uma preocupação atribuída ao 

próprio Bertoldo, para quem “na hipótese de seus opositores vencerem as eleições, 

certamente transformarão a região em um ‘barril de pólvora’”.  Em seguida, uma nota 

do próprio agente responsável pelo documento ilustra com um exemplo que é a 

demonstração do grau apurado de vigilância que existia na região: 

 
OBS do CISA: a “Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos”, em 
1978, solicitou à “BROT FURDIE WELT” (Pão para o Mundo), entidade 
católica alemã, de ajuda ao Terceiro Mundo, uma gráfica “OFF-SET”, tendo 
atendida a solicitação; este fato, integrado ao fato acima abordado, é um 
elemento importante para a comprovação do afirmado por BERTOLDO.103 
 
 

 Toda essa preocupação fora levada ao extremo, com a estrutura montada 

para garantir a vitória da chapa situacionista. Mas, o que se seguiu ao resultado do 

processo eleitoral demonstra; independente do temor preconizado, de uma exacerbação 

da violência caso a oposição fosse vencedora na disputa, que a luta pela terra no Sul do 

Pará se intensificaria de qualquer maneira.  

Ela aconteceu como decorrência da política adotada ainda pelo regime 

militar, com a atração de grandes empresas e a conivência diante das constantes 

grilagens de terras, e na sequência pela chamada Nova República, especialmente 

durante a realização da Assembleia Nacional Constituinte e diante do temor que gerava 

nos latifundiários a Reforma Agrária. 

                                                 
103 Conflitos de terras na região de conceição do Araguaia. Documento do SNI, 012344 de 20.06.1980, 
elaborado pelo CISA-RJ: informe nº 0283. 
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 Como seria natural de ocorrer, houve uma desmobilização momentânea dos 

camponeses, frustrados com a fracassada tentativa de tomar a direção do sindicato. Mas 

prosseguiram os trabalhos desenvolvidos pela igreja católica, com as comunidades de 

base, do ativismo político realizado pelo advogado Paulo Fonteles, que com carisma e a 

defesa do Movimento Guerrilheiro aglutinava as principais lideranças em torno do 

PCdoB, embora na clandestinidade, e com a determinação dos posseiros em não ceder 

diante das investidas dos grileiros.  

 Ao mesmo tempo uma atividade crescia sob as “vistas grossas” das 

autoridades policiais e judiciárias: a pistolagem. Esse fenômeno se intensificou a partir 

do debate sobre a reforma agrária, durante a Constituinte e com a criação da UDR104, 

entidade ligada aos grandes fazendeiros, quando serão criadas as milícias de pistoleiros 

e ex-policiais, formando um poder paramilitar que será responsável pelos assassinatos 

de centenas de camponeses.  

A luta pela terra, na região da Guerrilha do Araguaia, no começo dos anos 

1980, não dava sinal de diminuir. Parecia ter sentido a frase muito utilizada pelos 

dirigentes comunistas, quando se referiam aos guerrilheiros, de que seus sangues fariam 

germinar nas matas do Araguaia um tempo de luta e de conquista para os camponeses.  

 
Na área continuam os comentários a respeito de declarações feitas por 
parentes de ex-terroristas mortos na região, e ainda por elementos 
esquerdistas e do Clero Progressista, “de que o sangue daqueles que 
morreram na Guerrilha de Xambioá são sementes que irão dar frutos. Que 
todas as mortes e torturas serão vingadas e que o sangue derramado na área 
não ficará impune”105 
 

 
 Porém tal fato ocorreria ao custo de maiores sacrifícios e de vidas, e de um 

tempo de mais repressão e brutalidade contra o povo simples e trabalhador do Sul do 

Pará. 

 

3.1.6 – Na mira da repressão: os padres, um advogado comunista e uma viúva 

 

 A vigilância realizada pelos órgãos de informação sobre a região se 

intensificou, por várias razões que procuraremos abordar para comprovar que, por trás 

                                                 
104 Abordaremos o histórico dessa organização mais adiante. 

105 Invasões e movimentações de agitadores na área do GETAT. PRG Nº 005546/84. CONFIDENCIAL: 
Ministério do Exército – Comando Militar da Amazônia – CMA/8ª R.M. – 2ª SEÇÃO. 20 ago 1984. 
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de cada ação efetuada pelo governo militar tinha a participação do Major Curió. Seu 

poder se fortalecia na medida em que aumentava a organização dos camponeses.  

Ao mesmo tempo, muito embora os relatórios sigilosos desses órgãos, 

coordenados pelo SNI, identificassem as razões dos conflitos e conhecessem o grau 

elevado de grilagem e banditismo protagonizado por fazendeiros e até mesmo 

autoridades instituídas, como prefeitos, delegados e juízes, as medidas tomadas visavam 

intimidar, perseguir, expulsar e até mesmo eliminar lideranças que se destacavam na 

luta pela terra. 

 Enquanto a ditadura militar se enfraquecia politicamente, e nas cidades 

crescia o sentimento de que o fim do regime militar estava próximo, no Sul do Pará 

concentrava-se cada vez um número maior de agentes. Alguns, ex-torturadores, 

abrigavam-se sob as “asas de Curió”, fugindo da pressão que começava a surgir com o 

Movimento pela Anistia e a abertura política que se iniciou com o governo do General 

Ernesto Geisel e se ampliava durante o governo do general João Batista Figueiredo; 

muito embora com todas as limitações que não satisfaziam os setores de oposição ao 

regime militar.  

Segundo Figueiredo (2011, p. 300), num trabalho que investiga a atuação 

dos órgãos de informação no Brasil, “Somente em Serra Pelada, o coronel Curió chegou 

a comandar mais de 160 subordinados, muitos deles ex-militares com curso superior 

que se faziam passar por garimpeiros maltrapilhos”. 

No entanto, essa atuação não se limitava ao garimpo, espalhava-se por toda 

a região a partir de um centro de vigilância montado em Marabá e descoberto por uma 

ação do Ministério Público, no ano de 2001, por promotores que buscavam a 

identificação dos locais onde poderia haver corpos de guerrilheiros enterrados 

(CAMPOS FILHO, 2012, p. 269-272).  

A preocupação com a região, e com um possível retorno do Movimento 

Guerrilheiro, permaneceu até depois do fim da ditadura militar, e conduziu a atuação do 

SNI e todo o aparato de informação e contrainformação que permaneceu ativo por todo 

esse período106. 

                                                 
106 O Serviço Nacional de Informação (SNI), criado logo nos primeiros anos do regime militar, 
permaneceu ativo durante o governo José Sarney e somente foi extinto durante o governo do presidente 
Fernando Collor. Parte de suas atribuições foi desviada para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. 
Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi criada a Lei nº 9883, de 7 de 
dezembro de 1999 que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência juntamente com a Abin (Agência 
Brasileira de Inteligência). 
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 A hipótese provável que pode explicar o fato de se fortalecer uma estrutura 

de espionagem e repressão a um tempo em que todo o regime desmoronava é a de que 

construiu-se um poder paralelo difícil de ser desmontado e que resistia construindo seus 

fantasmas e se alimentando deles. Atribui-se a Golbery do Couto e Silva, criador dessa 

estrutura a célebre frase “criei um monstro”. 

 
A frase de Golbery tem uma explicação. Após 1974, com a chegada de 
Geisel à presidência, iniciou-se a "abertura política". O principal desafio do 
novo presidente era, justamente, desmontar as duas comunidades. O DOI-
CODI agia clandestinamente, não havia sido criado pelo Congresso Nacional. 
Reagiu à tentativa de desmontagem (como no caso Riocentro). A 
"comunidade de informações" havia sido criada legalmente, considerava-se 
justificada porque quase todos os países contam com órgãos de informações. 
O último general-presidente, João Figueiredo, também havia sido chefe do 
SNI. Durante seu mandato, o órgão cresceu muito em termos de orçamento e 
pessoal. Chegou a desenvolver tecnologias importantes no campo da 
criptografia, como os cartões magnéticos que usamos hoje para acessar 
contas bancárias. Militares que atuavam no órgão tinham vantagens que 
irritavam seus colegas. Foi difícil acabar com o SNI, uma estrutura poderosa 
e tentacular que parecia indestrutível. Esse era o "monstro" mencionado por 
Golbery. O SNI continuou poderoso durante o governo Sarney.107 
 

 
 Definidos seus principais inimigos as estruturas dos “porões da ditadura” 

ignoravam os crimes que se espalhavam por toda a região. Pior do que isso, serviam-se 

de todo aparato criminoso construído pelos fazendeiros, muitos tornados prefeitos e 

outros – médicos e juízes – transformados em proprietários de terras utilizando-se das 

brechas existentes em legislações fraudulentas. Mantinham em mente o propósito de 

combater um inimigo construído ideologicamente em seus fundamentos, e ainda 

escoravam-se no velho conceito de defesa da segurança nacional com vista ao inimigo 

interno.  

Mas, por trás disso encontrava-se a obsessão pelo poder militar e a 

psicopatia adquirida nos treinamentos que formavam agentes frios e perversos, 

completamente deformados em seus sentimentos de justiça. A não ser aquela 

incorporada nesses valores decadentes pelo definhamento do regime, mas ainda forte 

num dos rincões mais atrasados economicamente do sertão brasileiro. A justiça do lobo. 

 Assim, toda a mobilização feita para a disputa do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia, pelos camponeses que se opunham à 

diretoria, serviu como uma espécie de alerta para esses setores. A partir de então, os 

alvos determinados pelos agentes da comunidade de informação, passaram a ser aqueles 
                                                 
107 FICO, Carlos. Espionagem durante a ditadura militar. Em 27.02.2012. 
http://www.brasilrecente.com/2012/02/espionagem-durante-ditadura-militar.html Acesso em 17.07.2013 
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mesmos que estavam na mira da pistolagem, contratada por grileiros e gerentes de 

empresas, algumas multinacionais, que controlavam grandes extensões de terras.  

Por um lado, estavam marcados para morrer por suas atuações persistentes 

na organização e defesa dos posseiros, e por outro lado eram alvos da espionagem, que 

buscavam identificar suas ações para que pudessem ser enquadrados na famigerada Lei 

de Segurança Nacional (LSN). 

 Logo após as eleições aqueles que estiveram sendo vigiados e classificados 

como potenciais organizadores dos levantes camponeses foram, principalmente, num 

primeiro momento, os padres Aristides Camilo, Francisco Gouriou, Nicola Arpone, a 

viúva de Gringo, Maria Oneide Costa Lima e o advogado da CPT, posteriormente 

deputado estadual Paulo Fonteles, eleito pela Tendência Popular do PMDB, que 

abrigava os membros do clandestino PCdoB.  

Depois entraram nessas listas os Padres Ricardo Rezende, Josimo, o Frei 

Henry Burin des Roziers e as lideranças camponesas João Canuto de Oliveira, Expedito 

Ribeiro de Souza, Orlando Canuto e Carlos Cabral, todos eleitos presidente do 

Sindicato Rural de Rio Maria, município criado após a separação de Conceição do 

Araguaia. 

 Porém, nem a perseguição, nem os assassinatos que atingiram alguns deles 

seriam suficientes para conter a vontade dos camponeses de lutar por um pedaço de 

chão. E tal fato também não arrefecia os ânimos dos que se dedicaram a auxiliar nessa 

luta, mesmo que à custa de suas próprias vidas.  

Assim, de 1980 até meados dos anos 1990, foram centenas as vítimas desse 

enfrentamento desigual. Procuraremos fazer aqui a relação entre essas mortes e não 

somente a questão da disputa pela terra, mas também à guerra surda e silenciosa que era 

travada pelos agentes da repressão, mas cuja conotação passou despercebida devido à 

virulência dos ataques protagonizados pelos grandes proprietários de terras.  

Todo o monitoramento feito pelos órgãos vinculados ao conselho de 

segurança nacional, e depois do fim da ditadura militar, ao SNI, espólio da estrutura que 

compunha o SISNI (Sistema Nacional de Informação), agora possível de ser conhecido 

através de centenas de documentos confidenciais disponíveis no Arquivo Nacional 

brasileiro, comprovam que a guerra que veio depois da Guerrilha do Araguaia tinha a 

ver muito mais do que somente com a secular luta pela terra.  

Embora essa fosse, também, uma das disputas sangrentas que fizeram do 

pós-Guerrilha um período muito mais violento, mas o suporte político e jurídico que 



177 
 

estava por trás tinha outras preocupações, como na estratégia dos que fizeram a opção 

por atrair grandes empresas e fazendeiros para esse pedaço da Amazônia: o objetivo era 

evitar que os comunistas e o clero progressista – tido também como comunista pela 

comunidade de informação – transformasse o Sul do Pará em uma área liberada.  

Como veremos nesses relatórios, essa era a preocupação ainda presente nos 

órgãos de informações até o ano de 1986, em pleno funcionamento da Assembleia 

Nacional Constituinte, da chamada Nova República, tempo em que, inclusive, o PCdoB 

já se encontrava com o seu registro legal concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

 

3.1.7 – O conflito na fazenda Cajueiro: a prisão dos padres Camio e Gouriou 

 

 Pouco tempo se passou, depois das eleições sindicais em Conceição do 

Araguaia, e um novo conflito aconteceu. Como nos outros casos citados tudo começou 

com as demarcações que passaram a ser feitas pelo INCRA, desde 1979, e que 

prosseguirão com o GETAT, prejudicando posseiros que já viviam há 20 anos numa 

área que passou a ser disputada por três fazendeiros, dentre eles um deputado do PDS 

goiano, Juraci Teixeira.  

Ao invés de levar para o âmbito do judiciário a disputa pela terra o GETAT 

abertamente tomou posição a favor dos fazendeiros, reconhecendo o direito apenas de 

uma parte dos posseiros, considerando os demais como invasores. (FIGUEIRA, 1986, 

p.75). 

 No entanto, a legitimidade alegada pelos fazendeiros era questionável, pois 

o que eles possuíam eram títulos de aforamento, o que lhes davam direito apenas ao 

usufruto, ou seja, a exploração da castanha, sem outros tipos de atividades. Ao 

reconhecer os títulos de aforamento o GETAT desconsiderou um fato de, em sendo 

assim, as terras deveriam ser consideradas devolutas, principalmente porque a atividade 

de coleta das castanhas já estava em decadência. Aliás, conforme já relatado 

anteriormente, tal acontecido foi corriqueiro na região, o que favoreceu algumas 

famílias que se beneficiaram com o domínio de vastas extensões de terras públicas 

mediante esse mecanismo, e as transformaram em patrimônio pessoal. O caso mais 

notório foi da família Mutran. 

 
Em fins de 1954, o governo de Zacarias Assunção, daria prioridade à 
concessão de títulos de terra através do sistema de aforamento ou enfiteuses 
(lei estadual nº 913), instituindo, assim, o direito de uso da propriedade em 
perpetuidade aos  beneficiários, em troca de um pagamento fixo e anual para 



178 
 

o Estado”. Favorecendo o governo estadual, na concessão de títulos de 
aforamento, as pessoas que anteriormente tivessem arrendado o castanhal 
pretendido, não é difícil imaginar que as principais beneficiadas fossem as 
famílias que possuíam um maior número de áreas de castanhais sob o sistema 
de arrendamento, por exemplo, os Mutran. (PETIT, 2003, p.197)  

 
 
 Muito embora por um curto período, o poder dessas oligarquias tivesse 

diminuído, no período de consolidação das estratégias iniciais do regime militar, no 

segundo momento, quando da preparação da região para conter o avanço comunista, e 

da instalação do II PND e, principalmente, na transição para a Nova República, esse 

poder voltou a se recompor. Tratava-se de consolidar a nova política de ocupação da 

região mediante o favorecimento dos grandes grupos econômicos e da conivência com o 

crescente processo de grilagem de terras à revelia da presença de milhares de posseiros 

que as ocupavam há mais de uma década. 

 Assim, também ocorreu com a disputa pelas terras da Fazenda Cajueiro. Foi 

mais um conflito em que explicitamente se uniram fazendeiros, órgãos policiais federais 

e pistoleiros, com o fim de expulsar os posseiros de uma propriedade em situação 

sabidamente pendente em seus aspectos jurídicos.  

Porém, impressionante, o que comprova que houve uma escolha pela 

ilegalidade com o intuito de impedir conquistas sociais na região que viessem a 

fortalecer os comunistas e as atividades da CPT, é o fato de tudo ter sido monitorado e 

relatado em informes confidenciais elaborados por agentes do CIE/SNI. Inclusive com o 

conhecimento das relações promíscuas entre autoridades policiais federais e pistoleiros 

que estavam a serviço do pretenso proprietário da fazenda, o deputado do PDS goiano 

Juraci Teixeira.  

No entanto, o foco principal desses agentes era identificar o grau de 

participação dos padres Camio e Gouriou, do advogado Paulo Fonteles (já identificado 

como membro do PCdoB) e da viúva de Gringo, Maria Oneide. Como na Guerrilha do 

Araguaia, os órgãos policiais e da comunidade de informação se serviam da pistolagem 

com o intuito de combater os que lutavam a favor dos camponeses daquela região. 

 Aliás, não somente esse comportamento, como também o local onde o 

conflito aconteceu trás referências à Guerrilha. A fazenda estava localizada em uma 

área que foi palco de atividades guerrilheiras e de ações militares, e um dos posseiros 

tinha participado como guia na repressão ao Movimento Guerrilheiro. E foi ele quem 

havia convidado os padres para uma celebração na área. Muito embora já se soubesse da 

iminência de um confronto armado, e tivessem tentado demovê-los da ideia de fazerem 
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a celebração, os padres mantiveram a decisão sob o argumento de que “o compromisso 

da Igreja é com o povo, não com a polícia”. (FIGUEIRA, 1986, p.74) 

 Essa decisão seria crucial para justificar ações repressivas contra os dois 

padres e a D. Oneide. O confronto, que resultou em mortes e muitos feridos, ocorreu 

poucos dias depois da realização da missa. Apresentaremos o relato do Padre Ricardo 

Rezende sobre o fato, e em seguida trechos do relatório dos agentes e uma análise dos 

interesses que estavam por trás das ações. 

 
Aristides nos contou que, no dia 17 de julho, um dos lavradores lhe solicitou 
que celebrasse missa em sua casa, na roça. A equipe paroquial estranhou o 
pedido por duas razões. O pedido vinha de uma área que não se aproximara 
antes da Igreja. Tratava-se de um lugar onde havia gente ligada à repressão 
aos guerrilheiros. O próprio João Matias, que convidava, foi guia do Curió 
entre 72 e 75 e não era católico. Pertencia a uma denominação evangélica. 
A missa foi marcada para o dia 8 de agosto, dia do aniversário do vigário. 
Antes desse dia, o Dr. Carlos procurou o Pe. Aristides e tentou convencê-lo a 
não ir. Explicou-lhe que a Federal entraria justamente nesse dia no castanhal. 
Tanto o Aristides como o Chico acharam por bem manter o programado. 
(FIGUEIRA, 1986, p. 74) 
 
 

 Tudo aconteceu dentro do previsto e as pessoas retornaram a São Geraldo 

no dia seguinte. Dois dias depois, conforme já se esperava agentes da Polícia Federal 

acompanhados por técnicos do GETAT chegaram à área para realizar o processo de 

desocupação, juntamente com oficiais do Exército. 

 
O João Matias reuniu-se com 50 homens e resolveu resistir. Duas viaturas e 
dois funcionários do GETAT, três elementos da Polícia Federal e um 
pistoleiro do Deputado Juraci formavam a comitiva. Houve um confronto no 
dia 13,  quando o jagunço Luiz Antonio dos Santos morreu e alguns da 
Polícia Federal saíram feridos. Os 13 posseiros que estavam na emboscada se 
dispersaram, escondendo-se. (Idem, p.75) 
 
 

 Durante um curto tempo, menos de um mês, uma mini-Guerrilha aconteceu 

na região, na área do Cajueiro, onde, anos antes, guerrilheiros comunistas do 

Destacamento C haviam atuado. Iniciaram-se as perseguições aos camponeses com 

várias prisões, transformando a sede do GETAT em São Geraldo em uma cadeia.  

 Embrenhados dentro da mata os posseiros resistiram e se viram cercados por 

policiais e pistoleiros, que foram reconhecidos pelos camponeses, e atuavam 

acobertados pela estrutura do GETAT. “Eram dois carros do GETAT. Eu reconheci um 

pistoleiro, o Braulino. (...) tinha 12 pistoleiros, o Braulino, o Zé do Simplício. Os outros 
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não conheço”.108 No entanto, de acordo com os relatos, o conflito só terminaria com a 

chegada de uma equipe do Major Curió, então já atuando em Serra Pelada, e cercado 

por agentes do SNI, do CIE e por seus próprios capangas, remanescentes dos combates 

à Guerrilha, antigos bate-paus que os acompanhavam sempre. 

 
 
Ao terminar a reunião do Conselho Diocesano, Aristides viajou, dia 21, para 
São Geraldo. Chico e Oneide permaneceram em Conceição do Araguaia. Lá 
Aristides soube que, no dia 18, veio de Serra Pelada o pessoal do Curió, 
coordenado por um homem que se autodenominava Dr. Severino109. A partir 
da chegada desses homens, a Polícia Federal permaneceu apenas nas 
instalações do GETAT e os guias convocados retornaram às suas respectivas 
casas. (...) Os que vieram de Serra Pelada, acompanhados por alguns 
soldados do Exército, buscaram o Matias na casa do “Mingal”, no Mutum, 
onde ele se escondia. (...) Até o dia 23, um por um dos envolvidos no 
confronto do dia 13 foram se entregando. (FIGUEIRA, 1986, p.76) 
 
 

 As repercussões do conflito davam uma impressão de orquestração. A 

imprensa repercutiu opiniões de personalidades importantes do regime militar e 

acusação contra as atividades da igreja católica davam a tônica do pensamento que 

comandava as ações dos órgãos de repressão e a opção pela defesa dos grandes 

proprietários de terras.  

Repetiam-se discursos que buscavam criminalizar o trabalho das 

Comunidades de Base e a vinculação com as bandeiras pelas quais lutavam os 

comunistas. O mais importante depoimento foi dado pelo presidente do Senado na 

época, o coronel e senador Jarbas Passarinho, com grande destaque na primeira página 

do jornal Folha de São Paulo. 

 
Uma parcela da Igreja Católica fez uma “nítida opção pelo socialismo” e, 
com isso, está estimulando uma “luta de classes” que pode desaguar num 
“banho de sangue”. Quem diz isso é o presidente do Senado, Jarbas 
Passarinho que em entrevista à “Folha”, procura analisar as raízes dessa 
“opção” do clero e os reflexos que ela começa a provocar na sociedade 
brasileira.110 
 
 

                                                 
108 Depoimento de Arnaldo Lopes Queiroz. APUD, FIGUEIRA, 1986, p.77 

109 Mantinha-se o hábito entre esses agentes, de não se identificarem com seus nomes verdadeiros e 
sempre usarem a alcunha de “Dr.”, conforme se fez muito durante à repressão aos camponeses no período 
da Guerrilha do Araguaia (observação minha). 

110 “IGREJA ESTIMULA CONFLITOS, ACUSA SENADOR”. Passarinho diz que CEBs “mandam 
invadir terras” no País e criam situação que pode resultar num “banho de sangue”. Jornal Folha de São 
Paulo, edição de 30/08/1981. 1ª página e 1º caderno NACIONAL – pág. 8. 
http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/08/30/2. Acesso em 20.08.2013 
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 As repercussões do depoimento do senador foram imediatas. No dia 

seguinte, o jornal já expunha as opiniões do alto clero da igreja, repudiando as 

declarações e membros do regime exaltando as palavras do senador. Alguns que 

criticaram suas palavras entenderam que elas representavam uma espécie de recado dos 

setores mais conservadores, ligados ao regime militar, de forma intimidatória contra a 

igreja e contra os movimentos que os camponeses realizavam para garantir a posse da 

terra. Embora colocados como “invasores” no depoimento do senador, eles, na verdade, 

consideravam-se posseiros, que na maioria das vezes já estavam há anos nas terras que 

ocupavam até que aparecesse um possível proprietário. 

 Em seguida, a imprensa repercutiu uma declaração do então presidente do 

GETAT, Íris Pedro de Oliveira, para quem a CPT seria a responsável pela tensão 

existente na área: “Os conflitos fundiários na região do Araguaia-Tocantins, 

permanecem sem solução porque os posseiros estão ocupando terras de terceiros, são 

induzidos e organizados por membros da Pastoral da Terra, que atua na área, a resistir e 

não aceitar acordos conciliatórios ou remanejamentos para outros locais”.111  

Ocorre que ele próprio estava sendo monitorado pelo serviço de informação, 

que descobriu uma série de irregularidades em concessões de terras beneficiando-se 

desses procedimentos, e a outros, demonstrando uma forte conivência com o processo 

de grilagem de terras na região. 112 Muito embora tal fato não tenha resultado, 

absolutamente, em nenhum tipo de punição. 

 Mais do que um recado, as palavras de Jarbas Passarinho, um representante 

do alto escalão do regime militar, indicavam o endurecimento nas ações repressivas, que 

se comprovou de duas maneiras. Foi preparado o processo que enquadrou os padres na 

Lei de Segurança Nacional, que resultou nas suas expulsões e foram tomadas medidas 

mais ostensivas e desrespeitosas contra a igreja. Bem como se intensificou a 

perseguição à algumas lideranças que atuavam na defesa dos posseiros, entre eles a 

viúva Maria Oneide e o advogado Paulo Fonteles.  

Como consequência, o poder do Major Curió, desviado momentaneamente 

para Serra Pelada (trataremos desse assunto mais adiante) voltou a se impor na região, 

atuando na perseguição aos padres que mais se destacavam nessa luta, como Nicola 

                                                 
111 Para o GETAT, Pastoral é a culpada no Araguaia. Jornal Folha de São Paulo, edição de 11.09.1981, 
caderno nacional, pág. 7. http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/09/11/2//4203762. Acesso em 20.08.2013. 

112 Procedimentos irregulares do ex-presidente do Instituto de Terras do Pará, Íris Pedro de Oliveira. 
Informação nº 0356/117/ABE/81. 11/JUN/81. Origem ABE/SNI. Difusão AC/SNI. Serviço Nacional de 
Informação, Agência de Belém. CONFIDENCIAL. 
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Arpone, Josimo e Ricardo Rezende, que viria a ser vigário da recém-emancipada cidade 

de Rio Maria, centro das mais hediondas perseguições e assassinatos de lideranças 

camponesas naquele período. 

 As comprovações desse fato podem ser lidas e analisadas nos inúmeros 

documentos confidenciais dos órgãos de informação. No estudo desses relatórios foi 

possível estabelecer uma relação com as declarações contidas no livro citado, do padre 

Ricardo Rezende, ele próprio testemunha da maneira opressiva como as autoridades 

lidavam com os camponeses e da complacência com os fazendeiros e grileiros, e 

também, sendo um dos que por muito tempo ficou no topo das listas dos marcados para 

morrer. 

 O comportamento de Curió era tido pelo padre Ricardo Rezende como 

dissimulado. Ele relata uma reunião acontecida pouco mais de um ano antes, no final de 

1979, em que participou alguns membros da CNBB, dentre os quais D. Luciano 

Mendes, em Brasília, quando estiveram presentes vários generais do Conselho de 

Segurança Nacional, e entre eles o Tenente-Coronel Curió. Queriam saber da infiltração 

comunista na região. (FIGUEIRA, 1986, p. 92) Era, segundo ele, uma nítida tentativa de 

se obter uma radiografia da região pelo olhar dos religiosos. 

 Sua estratégia se modificou ao longo do tempo, e a dissimulação, pela qual 

tentava tornar-se um líder na região, se alterou logo após as eleições do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia, quando as dificuldades por ele 

encontradas demonstraram o tamanho dos problemas que existiam ali. A partir disso 

houve uma ruptura com a Igreja, o tratamento tornou-se agressivo, a ponto de tornar 

nítida a defesa da expulsão do padre Aristides.  

Segundo Figueira (Ibidem), esse rompimento ocorreu quando Curió 

percebeu a impossibilidade de cooptá-los. A partir de então, seus relatórios deram 

ênfase às articulações existentes entre padres e comunistas e a reforçar o temor de que 

pudesse ocorrer um novo conflito guerrilheiro. 

 Pouco antes disso, Curió protagonizou um fato curioso, bem típico do estilo 

que o caracterizou durante o período da repressão aos guerrilheiros. Sob a suspeita de 

que havia uma preparação guerrilheira num povoado próximo ao município de 

Wanderlândia, às margens da Rodovia Belém-Brasília, cerca de 50 quilômetros de 

distância de Araguaína, e seguindo uma denúncia de que o missionário italiano Nicola 

Arpone seria o responsável pelo envio das armas, ele realizou o sequestro desse 

religioso, criando pânico entre os moradores. (NOSSA, 2012, p. 231). Embora tivesse 
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negado ter participado do sequestro ele foi “identificado por alguns posseiros, que mais 

tarde o encontrariam no garimpo de Serra Pelada, como o comandante da operação”. 

(KOTSCHO, 1981, p. 49) 

 Os documentos confidenciais com carimbos do SNI são a clara 

demonstração do monitoramento frequente tanto da região, de maneira global, como das 

ações individuais dos personagens tidos como lideranças e “insufladores” das possíveis 

revoltas dos camponeses.  

Muito embora esses relatórios identificassem, inclusive, irregularidades 

praticadas por agentes públicos e as tensões criadas pelos constantes abusos na tentativa 

de regularizar terras litigiosas, não se conhece nenhum caso de punição dos elementos 

identificados como grileiros, ou dos representantes do Estado por prevaricação ou 

omissão diante dos crimes praticados contra os camponeses e lideranças dos 

trabalhadores na região. 

 Nesses relatos a dubiedade está presente, transmitindo uma clara intenção de 

um direcionamento proposital nos resultados de suas investigações, procurando criar o 

clima de que era visível uma atuação política com os objetivos de reorganizar núcleos 

guerrilheiros e responsabilizar determinadas pessoas em função de suas ascendências 

sobre a população.  

No caso da Fazenda Cajueiro o relatório do Comando da 8ª Região Militar 

do Exército brasileiro expõe essas contradições e as omissões diante de relações 

promíscuas entre autoridades policiais federais e pistoleiros que atuavam a serviço dos 

grileiros.  

O que suspeitávamos durante todo esse período em que pesquisamos a 

região onde aconteceu a Guerrilha do Araguaia comprova-se nesses relatórios 

confidenciais: o governo militar, através da comunidade de informações, sabia da 

existência da pistolagem e que os agentes do Estado atuavam ao lado desses pistoleiros 

para combater os camponeses, expulsá-los de terras e defender os interesses dos grandes 

fazendeiros, mesmo em casos de disputa por terras onde não existiam ainda decisões 

judiciais. Vejamos como esses relatórios apresentaram o conflito da Fazenda Cajueiro: 

 
1. No dia 13 ago 81, nas proximidades da Fazenda Cajueiro, localizada na 
Região de Castanhal, a 20 km de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA e 
pertencente ao Dep Est JURACI TEIXEIRA, elementos da Delegacia de 
Polícia Federal de MARABÁ-PA, juntamente com funcionários do GRUPO 
EXECUTIVO DE TERRAS DO ARAGUAIA TOCANTINS (GETAT) no 
cumprimento de missão naquela região, foram vítimas de uma emboscada 
montada por invasores de terras da cidade Fazenda. 
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(...) 
2. Do incidente, resultou a morte do Sr LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 
NUNES, empregado da Fazenda Cajueiro, que servia de guia, e ferimentos 
graves nos Delegado ALAN KARDEC, agentes PF OZIAS, LUMAR e 
CHILES e dois funcionários do GETAT. 
(...) 
3. Dados colhidos indicam que o Pe ARISTIDES CAMIO, pároco de SÃO 
GERALDO, acompanhado de MARIA ONEIDE COSTA LIMA, realizou 
uma reunião com os posseiros invasores de terras daquel região, no dia 08 
ago 81.113 
 

 
 Trechos do relatório encontram-se ilegíveis, mas é possível perceber em 

alguns itens seguintes uma tentativa de envolver o Bispo de Marabá, Dom Alano Maria 

Pena, que insinuavam relações entre esses fatos e comentários feitos durante homilia em 

ato litúrgico, quando este teria criticado a atuação da Polícia Federal.  

O objetivo era nitidamente considerar a sua pregação incitadora. Em seguida 

traça um histórico dos fatos, dia-a-dia, segundo a visão desses agentes, que no 

fundamental coincide em várias partes com o exposto por Figueira (1986), inclusive no 

reconhecimento dos pistoleiros que acompanhavam a equipe da Polícia Federal. 

 
- Dia 05 AGO 81 
Início das diligências com a chegada do Del PF ALAN KARDEC e equipe, a 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 
- Dia 07 AGO 81 
A equipe do DPF entrou em ligação com JOSÉ PEDRO DE ALMEIDA, 
proprietário da Fazenda Fortaleza, ocasião em que foi apresentado a LUIZ 
ANTONIO DOS SANTOS NUNES, pistoleiro contratado, há quinze dias, 
pelo Dep Est JURACI TEIXEIRA, e aos pistoleiros LOURENÇO VIANA 
PINTO, JEOVÁ MONTEIRO ARAÚJO, PASCOAL E “CHOCOLATE”, 
procedentes de GOVERNADOR VALADARES-MG, que estavam sob o 
comando de LUIZ ANTONIO. Este era considerado exímio atirador e, 
constantemente, fazia exibições de tiro na região. 
Nesse mesmo dia o Del PF ALAN KARDEC e seus subordinados 
participaram de um “bacanal” num rio das proximidades, acompanhados de 
prostitutas. 
- Dia 08 AGO 81 
O padre francês ARISTIDES CAMIO, pároco de SÃO GERALDO celebrou 
missa na posse de JOÃO MATIAS e, logo após, realizou uma reunião 
elegendo esse posseiro chefe da comunidade, orientando os invasores a não 
respeitar a Polícia Federal, evidenciando ser sabedor da presença e da missão 
da DPF na área. Esse fato indica haver vazamento de informações no 
GETAT de SÃO GERALDO e/ou MARABÁ. 
- Dia 10 AGO 81 
O Del PF ALAN KARDEC e equipes penetraram no interior das Fazendas 
Castanhal do Cajueiro e Fortaleza, tendo como missão a imediata expulsão 

                                                 
113 Emboscada a elementos da delegacia de Polícia Federal de Marabá-PA e funcionários do GETAT. 
Informação nº 502 E 2. Ministério do Exército, Comando Militar da Amazônia – 8ª Região Militar 
(CMDO 8ª RM – 2ª SEÇÃO). Belém-PA, 25 de setembro de 1981. CONFIDENCIAL. ACE Nº 1784/81 
(Obs.: foi mantido a grafia conforme consta no relatório. Romualdo Pessoa). 
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dos posseiros invasores das áreas destas fazendas, não possuindo, entretanto, 
mandato legal para isto. (Grifo meu)114 
 
 

 Na sequência, o relatório narra o confronto ocorrido, numa ação “recheada” 

de falhas do comando da equipe da Polícia Federal, aliado ao fato absolutamente 

questionável, mais um, considerando-se a denúncia acima do envolvimento com 

prostitutas e pistoleiros, de ter o delegado da PF permanecido por quatro dias, entre os 

dias 08 e 12 na sede da fazenda em disputa.  

Simultaneamente, os posseiros se organizavam e preparavam a reação às 

investidas dos policiais, o que aconteceu no dia 13, quando o grupo se dirigia para a 

área ocupada, utilizando viaturas do GETAT. “Transitavam na estrada carroçável no 

sentido Fazenda Castanhal do Cajueiro – Fortaleza, foram colhidos na emboscada”.115 

No confronto, foi morto o pistoleiro Luiz Antonio e ficaram feridos o delegado Alan 

Kardec, três agentes da Polícia Federal, um técnico e um motorista do GETAT.  

 Embora sendo nitidamente ações ilegais, porque não contavam com 

autorização judicial e servidos por pistoleiros, portanto escorados no banditismo, os 

agentes insistiam em responsabilizar os padres pelo conflito, além da viúva de Gringo, 

Maria Oneide e do advogado Paulo Fonteles. A proximidade dessas pessoas com os 

camponeses, e o apoio, inclusive jurídico que lhes era dado através da CPT, era visto 

como incitamento à revolta e às invasões.  

Não importava, para a comunidade de informações e os agentes do regime 

militar se as áreas fossem devolutas ou pertencentes à FBC e, em verdade, estivessem 

em disputas por posseiros que as ocupavam há até dez anos e grileiros que apareciam de 

repente munidos de documentação questionável. Os alvos das investigações tinham a 

ver com o temor criado em torno da possibilidade de reorganização de núcleos 

guerrilheiros.  

O fantasma da Guerrilha do Araguaia fortalecia os órgãos responsáveis pela 

repressão durante a ditadura militar, num momento em que uma enorme crise rondava o 

regime e o forçava a abrir caminho para uma transição política. Mas, no Sul do Pará, 

por todo um território delimitado por agentes da comunidade de informações, liderados 

pelo Major Curió, vivia-se o tempo da guerra aberta, e a manutenção desses fatores 

representava para eles poder e controle político de um território em disputa. 

                                                 
114 Ibidem 

115 Ibidem 



186 
 

 A reminiscência de um tempo que se ia forçava-os a criar situações que 

os mantivessem atuantes e era preciso ter o domínio desse território para evitar os 

transtornos que a transição política lhes poderia trazer. Porém, esse comportamento fez 

com que uma região marcada por um dos principais conflitos guerrilheiros que já 

aconteceu em solo brasileiro, se visse por décadas, cercada por grupos de agentes que 

agiam como um poder paramilitar, e os fazendeiros que chegavam à região grilando 

terras, contratando pistoleiros e criando milícias para expulsar antigos moradores.  

Como veremos mais adiante, no meio desses conflitos, o garimpo de Serra 

Pelada funcionou, estrategicamente, como um mecanismo para atrair muitos desses 

indesejados e renitentes camponeses. Paradoxalmente comandado pelo Major Curió, o 

seu esgotamento significará, contraditoriamente, a multiplicação dos problemas, mas 

serviu para garantir a constituição de um exército de agentes que controlaram toda 

aquela região. 

 Entretanto, voltando ao que consta no relatório, para comprovar o que 

identificamos no transcurso de nossa pesquisa, de como se construiu as culpas sobre os 

conflitos, é importante destacar, além da criminalização dos atos pastorais dos párocos e 

demais membros da igreja católica, o absoluto reconhecimento, por parte dos agentes do 

governo, dos processos ilegais cometidos o que só reforçou a ilegítima ocupação da 

região por grandes fazendeiros e grupos econômicos, beneficiados por inúmeros atos de 

explícita corrupção na distribuição das terras.  

A neurose anticomunista se expressará forte na identificação que os órgãos 

repressores farão do papel que será desempenhado pelo advogado, e depois deputado 

estadual, Paulo Fonteles, que posteriormente deixará a CPT e passará a atuar 

abertamente no sentido de reaglutinar o PCdoB na região. 

 
 - A atuação de Pe ARISTIDES CAMIO na área é orientada pela CPT 
de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA e em contato permanente com o 
advogado PAULO CESAR FONTELES DE LIMA, elemento esquerdista e 
colaborador dos jornais “RESISTÊNCIA” e “MOVIMENTO”. 
 Realiza reuniões nas comunidades dos diversos povoados de SÃO 
GERALDO e adjacências, nas quais influencia os posseiros a “lutarem por 
seus direitos”; orientando-os na invasão de terras afirmando que os títulos 
dos fazendeiros são “frios”; incentiva as mulheres a participarem, também, 
do movimento de luta pela terra; distribui livros, folhetos e vende o jornal 
“RESISTÊNCIA”, ao preço de Cr$30,00 o exemplar. 
 Acompanhado de PAULO FONTELES e/ou MARIA ONEIDE 
COSTA LIMA, frequentemente reuni-se (sic) em LUZILÂNDIA, GROTA 
SECA, SOBRA DE TERRA e CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, onde diz 
possuir um escritório.116 

                                                 
116 Ibidem 
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 No entanto, ao mesmo tempo em que busca criminalizar essas atividades, e 

responsabilizá-los como responsáveis pelos confrontos, insinuando que os atos 

violentos em que ocorriam mortes eram precedidos de reuniões desse grupo citado, há 

mais uma vez, o reconhecimento explícito nesses relatórios, das irregularidades 

existentes na região. Todas absolutamente do conhecimento da comunidade de 

informações, que seguiam direto para o Conselho de Segurança Nacional, diretamente 

subordinado à Presidência da República. Portanto, do devido conhecimento de toda a 

cúpula da ditadura militar.  

 Havia, intrinsecamente, um sentido estratégico na aceitação de um ambiente 

hostil à população e a conivência com os crimes praticados pelos fazendeiros. A 

implementação de uma política, presente no II PND, motivada pela Ideologia da 

Segurança Nacional, onde já não somente bastava a ocupação dos espaços vazios, mas 

também a vigilância e o combate ao inimigo interno, dentro da configuração geopolítica 

movida e reforçada pela guerra fria e permanentemente alimentada pelos Estados 

Unidos, para evitar perder sua influência na América Latina. 

 Ao tratar das “implicações políticas”, já ao final desse relatório, essas 

irregularidades são identificadas, daí a comprovação desse conhecimento, bem como do 

reconhecimento da incompetência do órgão criado para tentar sanar esses problemas. 

Isso nunca aconteceu porque esse órgão, o GETAT, se colocar claramente ao lado dos 

grileiros e grandes proprietários de terras, à revelia da presença de milhares de 

camponeses em terras que estavam em disputa. 

 

A área de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA sempre foi problemática, 
principalmente devido à posse da terra. Após a Guerrilha do Araguaia (72-
75) o governo procurou eliminar esse foco de tensão, não o conseguindo 
totalmente devido a vários fatores, tais como: 
 – Demarcação falha da terra; 
 – Distribuição de títulos ou “Liberação da Ocupação” superior à área 
existente; 
 – Distribuição de títulos a políticos; 
 – Influência do clero, particularmente oriunda de SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA; 
 – Migrações externas para dentro da área. 
Com a criação do GETAT, o governo vem procurando centralizar toda a 
problemática, todavia enfrenta dificuldades diversas, principalmente com as 
falhas acima relacionadas, que ainda estão presentes em toda ação desse 
órgão. 
 
 

 Essas dificuldades foram geradas pela opção feita, de posicionar-se ao lado 

dos grileiros, e, também, em função de irregularidades dentro do próprio órgão, 
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conforme já relatado anteriormente, do próprio conhecimento do Conselho de 

Segurança Nacional, ao qual o GETAT era subordinado.  

A referência a São Félix do Araguaia117 (FIGURA 14) se deve à luta travada 

pelo bispo D. Pedro Casaldáliga, em sua prelazia, desde quando chegou ao Brasil 

oriundo da Espanha. Nesse âmbito a luta ocorreu contra ações criminosas que 

vitimavam camponeses e índios, tornando-se por isso mais um dos “padres 

indesejáveis”, e por esse motivo, sempre a constar nas listas de marcado para morrer. 

Além de ser permanentemente incomodado pelos agentes da ditadura militar e, 

posteriormente, pelos representantes da UDR. 

 Nesse mesmo relatório (ACE Nº 17484/81) há outras referências a D. Pedro 

Casaldáliga, tido como um dos articuladores de grupos de resistência às ações da 

polícia, presumivelmente com táticas de Guerrilhas. Seu nome se inclui em meio a 

outros que se tornaram, praticamente todos eles, alvos dos pistoleiros, por toda a região 

Sul do Pará, estendendo-se até o Norte de Mato Grosso, inseridos na região da 

Amazônia Legal. 

 

Outros membros do clero, destacando-se D. ALANO MARIA PENA, Bispo 
de Marabá, D. CORNÉLIO CHIZZINI, Bispo de TOCANTINÓPOLIS, Frei 
HENRI BURIN DES ROZIERS (mais conhecido como “Frei HENRIQUE”), 
Pe CHICO, Pe ANTONIO DALMASSO, Pe STANISLAU SWIDESKI, irmã 
DOROTY MAE STANG, irmã NICOLIS e os leigos a eles diretamente 
ligados: MARIA FERNANDA DE JESUS PINTO, INÊS NEVES DE 
FREITAS, MARIA ONEIDA COSTA LIMA, NICOLA ARPONE, 
desenvolvem acentuada atuação na área, inclusive com a criação de grupos 
de 12, orientados por D. PEDRO MARIA CASALDÁLIGA, NICOLA 
ARPONE, PAULO FONTELES, com instruções ministradas por MARIA 
ONEIDE COSTA LIMA, INÊS NEVES DE FREITAS, irmã LOURDINHA 
e outros, versando sobre 

• Cozinha; 
• Marchas Longas; 
• Primeiros socorros; 
• Como se orientar à noite; 
• Preparação de munições (pedra em lugar de chumbo); 
• Ensino sobre armadilhas (arame grosso na Guerrilha rural – já 

utilizado).118 
                                                 
117 Prelazia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Uma área de 150 mil Km², limitando-se ao norte com 
o Pará e a Oeste com o rio Xingu, dentro ainda do estado de Mato Grosso. Alcança ainda dentro do 
Estado de Goiás, toda a ilha do Bananal, ao leste, onde vivem os índios Carajá. (...) A Prelazia domina 
dois municípios – São Félix do Araguaia e Luciara – e se estende ao imenso Barra do Garças, também em 
Mato Grosso. Alcança, portanto, patrimônios, povoados, aldeias, cidades, corruptelas. As beiras de rios e 
as estradas são os caminhos principais dessa Prelazia. (...) São distintas as vertentes básicas dos conflitos 
sociais que explodem na Prelazia de São Félix do Araguaia, município criado em 1976 – latifúndio, 
distâncias, migração e marginalização social. E no meio de tudo isso, a questão da terra. (MARTINS, 
1980, p.36) 

118 Idem, relatório CONFIDENCIAL ACE Nº 1784/81 – INFORMAÇÃO Nº 302 E 2. Ministério do 
Exército – CMA – 8ª RM – 2ª SEÇÃO. 
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Figura 14: Área da Prelazia de São Félix do Araguaia 
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A inclusão do nome de D. Pedro Casaldáliga nessa lista de suspeitos de 

organizarem as resistências dos camponeses, não chega a surpreender, apesar de ser 

uma área distante de sua Prelazia, ou do que seria o seu campo de atuação. Primeiro, 

porque desde 1977 ele já enfrentava acusações por parte dos setores conservadores – 

não somente ele, como também o Bispo da cidade de Goiás, D. Tomaz Balduíno – que 

os consideravam “comunistas”.  Crítica que, inclusive, vinha de dentro da própria igreja. 

Em segundo lugar pela perseguição a que era submetido pelo regime militar, 

que monitorava suas ações, tanto quanto os demais nomes citados, inserindo-o numa 

circunscrição que ampliava até Mato Grosso a área considerada estratégica dentro da 

concepção de Segurança Nacional, e via como potencialmente perigosa a atuação do 

bispo espanhol e das pessoas que lhes seguiam. 

 No entanto, essa atuação, para além de sua prelazia, se dava pelo fato de, 

tanto ele quanto D. Tomaz serem presidente e vice-presidente de outra entidade 

importante dentro da igreja Católica, na linha da Teologia da Libertação, o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI). Embora abrangendo outra linha de atividade, os 

inimigos eram os mesmos dos que se tornavam também alvos da ação da CPT, as 

grandes empresas e fazendeiros latifundiários, grileiros em sua maioria, que expandiam 

seus domínios e expulsavam populações indígenas, muitas vezes cometendo massacres 

com a conivência das autoridades políticas, judiciais e militares.  

D. Pedro, por essa atuação, e pela origem de sua cidadania, esteve por 

diversas vezes sob ameaça de ser expulso e de ser assassinado, e isso aconteceu até 

mesmo recentemente, em 2013, quando teve que ficar distante de sua cidade sob a 

proteção da Polícia Federal. “As ameaças ao bispo, defensor do que considera os 

direitos dos índios, coincidem com o início do processo de desocupação da Terra 

Indígena de Marãiwatsédé, com 160 mil hectares, após 20 anos de disputa judicial.” 119  

 Após o conflito das Fazendas Castanhal Fortaleza e Cajueiro, a perseguição 

aos religiosos ficou explícita. As constantes presenças de personalidades ligadas ao 

regime militar na imprensa fazia parte de uma estratégia de isolar os setores 

progressistas da igreja católica, e preparar a opinião pública para medidas radicais que 

seriam tomadas, como no caso da prisão e expulsão dos dois padres franceses.  

                                                 
119 http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/ameacado-de-morte-o-bispo-d-pedro-casaldaliga-
84-anos-deixou-sua-casa-e-esta-bem-mas-preocupado-diz-sobrinha/ 
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Nos bastidores as articulações se deram com os setores conservadores da 

igreja, que se pronunciavam publicamente questionando o comportamento dos padres 

que atuavam na linha das Comunidades Eclesiais de Base 

 
No dia 4 de maio de 1977 o Relatório Sigaud ocupou duas, três páginas dos 
principais jornais brasileiros. O arcebispo de Diamantina, MG, D. Geraldo de 
Proença Sigaud, afirmando que “há infiltração comunista em todas as partes e 
também na igreja”, envia uma cópia do documento ao comandante da 4ª 
Divisão do Exército, outra ao Núncio Apostólico D. Carmine Rocco; e diz 
esperar que “a Santa Sé tome as medidas que o problema exige”. 
(MARTINS, 1980, p.120) 
 

 A iniciativa foi uma das primeiras de muitas que tiveram como objetivo 

silenciar a voz dos clérigos que adotavam a linha da libertação, para aquelas pessoas 

que se viam oprimidas e cerceadas em seus legítimos direitos. A CNBB evitou 

comentar o relatório Sigaud à época de sua divulgação.  

Mas, em 1981, já sob ameaças concretas de expulsão de alguns padres 

estrangeiros, e diante do ataque ao qual a igreja era submetida na região do Araguaia, a 

ponto de ter havido uma interdição num templo na cidade de São Geraldo, após uma 

ocupação da Polícia Federal logo depois do conflito do Cajueiro, a entidade se 

manifestou em nota pública divulgada com ampla repercussão pela imprensa, 

assumindo claramente contra a opressão e as dificuldades pelas quais passavam o povo 

brasileiro.  “Alertar sobre isso é missão da Igreja, que tem o dever de contribuir para o 

respeito e a promoção concreta da pessoa humana em seus direitos fundamentais”. 120 

 No entanto, os conflitos entre Igreja e Estado estavam apenas começando. 

Por toda a década de 1980 os embates foram constantes, com permanentes ameaças, 

veladas ou abertas, contra padres, freiras, missionários e missionárias; que se 

entregavam de corpo e alma na defesa dos camponeses, em suas lutas pela posse da 

terra. A CPT e o CIMI se tornaram instrumentos fundamentais numa luta desigual e a 

aliança com setores de esquerda colocava os adeptos da Teologia da Libertação lado a 

lado com os comunistas, que em alguns casos, também, eram agentes pastorais das 

CEBs, como João Canuto e Expedito Ribeiro de Souza, assim como se constituíram em 

instituições importantes na criação do Partido dos Trabalhadores naquela região.  

 O caminhar da igreja com os oprimidos seguia ainda os cânones marxistas e 

via na luta de classes a melhor maneira de compreender as desigualdades sociais, e que 

                                                 
120 “CNBB vê campanha orquestrada”. Jornal Folha de São Paulo, edição de 09 de setembro de 1981. 
Caderno Nacional,  p.5. http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/09/09/2. Acesso em 23 de agosto de 2013. 
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era necessário construir o paraíso aqui na terra, ao resgatar os ensinamentos primitivos 

do cristianismo de absoluta e necessária ligação com os mais pobres.  

Na região do Araguaia, marcada por uma guerra que não havia acabado, 

essa opção certamente levava ao confronto com as forças militares e com os agentes que 

ali permaneciam para sufocar qualquer tipo de tentativa de fazer o povo se organizar e 

lutar por seus direitos. A escolha pela defesa dos fazendeiros, por parte do regime 

militar, era muito mais do que uma questão de definir um lado na luta de classes 

marxista e das CEBs, mas de se colocar do lado oposto ao que poderia reacender novas 

Guerrilhas.  

 Reforçava-se a cada conflito as concepções que apresentavam como 

elementos perigosos os camponeses rebeldes, padres marxistas e comunistas que 

atraíam os parentes dos guerrilheiros resgatando a memória de uma história que devia 

ser apagada.  

Tal fato também está presente nos relatórios da comunidade de informações 

reforçando a confirmação do temor de que os conflitos agrários fossem “contaminados” 

pela movimentação comunista que já em 1980 levava à região caravanas em busca de 

informações sobre os corpos dos que ali combateram durante a Guerrilha do Araguaia. 

 
Outro evento refere-se à organização de uma caravana, formada por 
representantes das entidades esquerdistas locais, para viajar ao sul do Pará, 
onde encontrarão os integrantes de outra caravana, que sairá do sul do país, 
constituída por familiares dos “desaparecidos da Guerrilha do Araguaia”. 
Estas caravanas pretendem levantar informações sobre os “guerrilheiros” 
desaparecidos,e verificar a situação dos “posseiros espoliados” na região de 
Conceição do Araguaia e Marabá.121 
 

 
 As alianças com grileiros e pistoleiros, bem como o acobertamento de 

corrupção nos órgãos encarregados de regularizar os problemas fundiários, é uma clara 

demonstração de que os objetivos deveriam ser atingidos; independente dos meios para 

alcançá-los.  

 Como no combate aos guerrilheiros a ação contra os camponeses e as 

lideranças atuantes na região foi marcada por humilhações, destruição de suas casas, 

expulsões de suas posses, agressões, torturas e assassinatos. Se a região já havia sentido 

a violência da repressão entre 1970 e 1980, os anos seguintes, marcados pela batalha em 

torno da Reforma Agrária serão piores, e os crimes se sucederão impunemente, com 

                                                 
121 Atividades de contestação – campanha contra o GETAT e visitas de caravanas ao Sul do Pará. 
Informação nº 0173/116/ABE/80. ACE nº 0718/80. Serviço Nacional de Informação – Agência de Belém. 
10 MAR 80. 
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alguns tendo repercussões internacionais, e despertando a atenção para a gravidade da 

situação. Sem, contudo, resultar na punição dos assassinos e mandantes.  

A região onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia transformou-se em um 

verdadeiro “faroeste”, um império sem lei, onde vigorou abertamente o poder do mais 

forte. Na década de 1980, dois novos elementos irão complicar ainda mais a situação já 

conflitiva: o ouro de Serra Pelada e a criação da UDR. É o que abordaremos a seguir ao 

mesmo tempo em que analisaremos o aumento da pistolagem e as acintosas listas dos 

“marcados para morrer”. 

 No entanto, muito embora todas as acusações tenham recaído sobre os 

grileiros e latifundiários, responsabilizados pelas mortes dessas lideranças cometidas 

por pistoleiros e policiais a seus serviços, o monitoramento feito na região por agentes 

do CIE, CISA E SNI, a serviço do Conselho de Segurança Nacional, apontam também 

em outra direção. De que muitas pessoas tidas como “perigosas” para a ideologia da 

Segurança Nacional, sempre em busca do “inimigo interno”, só poderiam ser contidas 

sendo eliminadas, na medida em que a Lei de Segurança Nacional perdia forças e logo 

desapareceria com o fim do regime militar. Para esses setores uma nova estratégia 

estava em curso e precisava ser combatida. 

 
Pela evolução dos acontecimentos no meio rural, pode-se inferir que o modo 
pelo qual as organizações subversivas pretendem atingir seus objetivos sofreu 
substanciais modificações em relação às experiências passadas. Se 
anteriormente os homens de luta – “o guerrilheiro” – eram estudantes e 
militantes dessas organizações que saíam da cidade, na atualidade, pelo 
menos no Pará, o elemento de luta que está sendo preparado é o próprio 
homem do campo – o posseiro, o lavrador, o colono – que se julga espoliado 
e injustiçado. Assim, em vez de colunas guerrilheiras, as organizações 
subversivas pretendem que de escaramuças e tocaias isoladas – observadas 
com frequência na área – os posseiros, ao se verem procurados, perseguidos e 
processados pela Polícia, acabem por deflagrar uma revolta popular que, com 
mais possibilidade de êxito, substituirá a Guerrilha como primeiro passo na 
tentativa de derrubar o regime. 122 

 

 Apesar de já estar em andamento um processo político que apontava para 

uma transição que poria fim ao regime; os militares demonstravam ainda grandes 

preocupações com o que poderia acontecer na região da Amazônia, tida como de grande 

importância estratégica no âmbito da Segurança Nacional.  

                                                 
122 Tensão social no Sul do Pará – aproveitamento por organizações subversivas. Informação nº 
0859/16/ABE/82. ACE nº 2453/82. Serviço Nacional de Informações – Agência de Belém. Confidencial. 
23 set 82. 
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Por essa razão, e instigados pelos relatórios “apimentados” de seus agentes, 

que sempre pintavam o quadro da região como iminentemente explosivo, o governo 

manteve intocado o poder dos órgãos que compunham a comunidade de informações. 

Até porque ele próprio criara uma estrutura semelhante a uma hidra, personagem 

mitológica, cuja cabeça se reproduzia quanto mais se tentasse cortá-la. E isso se 

reforçará mais ainda no Sul do Pará, com o surgimento do garimpo de Serra Pelada. 
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CAPÍTULO 4 

A LUTA PELA TERRA E O MERCADO DA BALA 

 

3.1 - SERRA PELADA, O OURO NO MEIO DO CAOS 

 

 Em fevereiro de 1980, uma descoberta numa fazenda no Sul do Pará, por 

nome Três Barras, tornou-se responsável por uma incrível mudança na região. Muito 

embora esta fosse marcada pela existência de inúmeros pequenos garimpos, o próprio 

Osvaldão, um dos principais líderes da Guerrilha do Araguaia, garimpou em um deles, o 

de Itamirim, nada seria comparável ao que se viu com a descoberta de ouro no que 

passou a ser conhecido como o garimpo de Serra Pelada.  

Ele atrairia dezenas de milhares de pessoas de todo o País, especialmente 

das regiões limítrofes, as mesmas que forneceram até então, diariamente, dezenas de 

migrantes em busca de um pedaço de terras. Eram maranhenses, piauienses, goianos, 

mato-grossenses, e de vários outros lugares, que acorriam agora para a região, 

motivados pelo velho sonho do ouro, capaz de transformações bruscas na vida de um 

indivíduo. 

 O ouro de Serra Pelada constituiu-se também numa alternativa para atrair 

milhares de posseiros que atormentavam a vida de grandes fazendeiros, de prefeitos 

ligados a eles e dos órgãos de segurança nacional. Essa estratégia foi facilitada pela 

euforia causada pelas notícias que passavam a circular por toda a região, da existência 

de um enorme garimpo com potencial de extrair toneladas de ouro.  

Assim, em meio ao caos que já se constituía uma região tomada pela 

violência na luta pela terra, com o banditismo imperando na lei dos canos fumegantes 

dos pistoleiros, e de milícias privadas a serviço de latifundiários, à revelia da lei e/ou 

com a sua conivência, surgiu um eldorado encravado no meio da selva, a 60 

quilômetros a sudoeste da cidade de Marabá.  

A “febre do ouro” serviu para conter os conflitos de terras em sua fase 

áurea, mas, paradoxalmente, tornou-se um potencializador de novos conflitos quando da 

sua decadência, amplificando os problemas que já existiam anteriormente à sua 

existência. É esse o olhar que pretendemos dar a esse fato específico, às expensas dos 

seus significados enquanto maior garimpo a céu aberto do mundo e das falcatruas que 
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envolviam a comercialização de toneladas de ouro dali extraídas durante seus 

conturbados anos de existência de lavra manual. 

 Desde o final dos anos 1970 do século passado, o governo militar já havia 

identificado o potencial aurífero na região amazônica. “Em 1979, quando Shigeaki 

Uegi123 anunciou oficialmente que havia ouro junto com cobre em Carajás, a pressão 

sobre a área aumentou”. (KOTSCHO, 1984, p.130). Tal acontecimento motivara os 

políticos da região a enxergar a alternativa dos garimpos como uma saída para a pressão 

social que era exercida pelos migrantes desde quando a região se tornou objeto de ações 

políticas estratégicas do próprio governo federal, com o intuito de ocupá-la.  

 
Janeiro de 80. O prefeito de Conceição do Araguaia, Giovani Queiroz124, 
procura os técnicos da Docegeo, preocupado como aumento da tensão social 
na área. Segundo ele, o garimpo poderia servir como um paliativo para aliviar 
a pressão. Explicou que era um homem rico, sem ambições políticas, e tinha 
apenas uma preocupação social com os coitados. (KOTSCHO, 1984, p. 130) 

 
 
 Tão logo ocorreu a sua descoberta de Serra Pelada um “enxame” de 

garimpeiros invadiu a região. Inicialmente, vieram aqueles já dedicados a essa tarefa, e 

que já circulavam por pequenos garimpos. Mas, a notícia de que se tratava de um 

garimpo de dimensões espetaculares, e desconhecidas, fez com que em pouco mais de 

três meses dezenas de milhares de pessoas se aglomerassem nas terras da antiga 

fazenda, que depois se descobriu ser, também ela, uma área de ocupação, passando ao 

controle dos órgãos de segurança. 

 
Era gente que nem conhecia dinheiro, comerciava na base do escambo (troca 
direta de mercadorias); uma legião de desclassificados – no sentido social do 
termo – em busca de terras. Sem encontrar terras livres, foram parar no 
garimpo. 
O garimpo constituía uma forma de proteger os fazendeiros dos invasores – 
imaginavam os agentes do SNI, que nunca mais abandonaram a região, desde 
a Guerrilha do Araguaia. Com o crescimento incontrolável dos garimpos, no 
entanto, as fazendas acabaram sendo invadidas, não por posseiros, mas por 
garimpeiros. (Op. Cit., p. 14) 

  

 Portanto, se por um lado o surgimento de Serra Pelada abriu a possibilidade 

de reduzir as tensões na luta pela terra, buscando-se uma forma de incentivar os 

                                                 
123 Shigeaki Ueki foi ministro das Minas e Energia durante o Governo Geisel, de 15 de março de 1974 a 
15 de março de 1979 

124 Giovanni Queiroz, também fazendeiro na região, será depois eleito como deputado federal e se 
constituirá no principal articulador para a criação da UDR no Sul do Pará, organização que estará por trás 
da constituição de atos visando arrecadar recursos para financiar compras de armas e a criação de milícias 
armadas para defender os grandes proprietários de terras das ações dos posseiros. (nota de minha autoria) 
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posseiros a irem à procura do que se apresentavam como melhores oportunidades. E tal 

fato poderia efetivamente acontecer.  Por outro lado transmitia uma sensação de 

insegurança aos órgãos de informação, na medida em que tamanha aglomeração numa 

região conflitiva pudesse ter o efeito catalisador, de reavivar rebeldias com um potencial 

muito mais destrutivo, em função da quantidade de pessoas que se aglomeravam no 

garimpo a uma velocidade impressionante. 

 No entanto, Serra Pelada não seria um mal em si para a ditadura militar. 

Atento ao que acontecia na região desde o final da Guerrilha do Araguaia, o Conselho 

de Segurança Nacional não demorou muito para intervir no garimpo. Não poderia ser 

diferente, já que a preocupação estratégica com a região sempre esteve presente logo 

após o golpe militar de 1964, com a imediata implementação de planos para o 

desenvolvimento da Amazônia e para a sua real integração ao conjunto do território 

brasileiro.  

Portanto, era óbvio que uma exploração de ouro num garimpo de grandes 

dimensões, na região amazônica e no raio de alcance do Movimento Guerrilheiro, 

jamais seria deixado de lado, sem uma intervenção que garantisse o seu controle por 

parte dos órgãos federais. 

 Genésio Ferreira da Silva, que morava na área, não havia conseguido 

legalizar a posse; o que fez com que ele não pudesse exigir mais do que já havia 

ganhado quando aconteceu a intervenção federal. Logo de imediato, como tinha 

conhecimento de praticamente todas as irregularidades de terras na região, o governo 

militar tomou o controle da fazenda onde se localizava o garimpo, reduzindo 

gradativamente o pagamento do percentual de indenização que ele recebia, visto ter sido 

descoberto que aquelas terras não eram legalmente registradas.  

O que já havia conseguido, no entanto, pelos poucos meses de lavra, fora 

suficiente para que ele adquirisse um bom patrimônio, e até mesmo pudesse comprar 

legalmente outras terras, gado e aviões, conforme notícias publicadas na imprensa.125 

Mas, se no começo da intervenção federal houve uma confiança dos militares no 

comando que eles instalaram em Serra Pelada, no seu auge, logo esse fato se tornou um 

enorme contratempo, quando entrou um período de decadência e começou a haver 

pressões para a mecanização.  

                                                 
125 Da Guerrilha ao garimpo. Jornal Folha de São Paulo, 17 de agosto de 1980. 4º Caderno, página 31. 
http://acervo.folha.com.br/fsp/1980/08/17/2//4321893. Acesso em 15.08.2013 
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 Mais uma vez por trás dessa nova estratégia para conter qualquer 

descontrole na região o regime militar recorreu ao Major Curió. Na verdade o que 

aconteceu foi uma expansão do seu domínio territorial, que correspondia à área por 

onde atuaram os guerrilheiros. Mas a função que lhes delegaram, como interventor de 

Serra Pelada não alterou a função que ele já exercia, somente ampliou o seu poder, que 

com o tempo definiu uma mudança de comportamento, nitidamente com o intuito de 

constituir-se em uma grande liderança que pudesse ser devidamente reconhecida pelo 

povo.  

Sem deixar de continuar intervindo nos conflitos agrários, que se 

intensificaram com o fim do auge do garimpo, Curió deu início a uma nova forma de 

atuação, mas com muito mais poder e servido de um verdadeiro exército de agentes que 

incluía o CIE, SNI e Polícia Federal. Com Serra Pelada consolidou-se o poder do Major 

Curió, mas o seu “carisma” esteve muito mais relacionado à fama de eliminar quem lhe 

incomodasse, do que propriamente a um estilo de relacionamento que inspirasse esse 

respeito pela cordialidade.  

 
A presença dos militares pode ser comprovada pela manutenção dos quartéis 
construídos para o combate à Guerrilha: EB da Guarnição Federal, 52º BIS, 
23º B. Log., 23ª Cia., 33º PE e o QG da Brigada, localizado no Km 8 da 
Transamazônica. E mais: é na figura do Major Sebastião de Moura Rodrigues 
que o Estado personifica sua presença. Este militar não é só um mero 
representante do Exército, mas uma espécie de representante político do 
Estado. Por ele passa, agora, a mediação dos conflitos agrários, bem como 
toda sorte de problemas, desde as brigas conjugais até a gestão do território 
de Serra Pelada a partir de janeiro de 1980. Funda em 1981, e se torna o seu 
primeiro presidente, a COOMIGASP (Cooperativa de Mineração dos 
Garimpeiros de Serra Pelada) e somente é derrotado em 6 de novembro de 
1994, para o também ex-combatente e Major reformado do Exército e na 
época deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Francisco Oliveira Rocha. 
(NASCIMENTO, 2000, p. 164) 

 

O medo, escorado no poder da comunidade de informações e seu séquito de 

agentes, centenas de bate-paus e milicianos armados que vigiavam cada cidade e 

povoado por todo o território que dominava, forjava o sentimento que impunha o 

respeito à sua autoridade. 

 Kotscho (1984), responsável por uma série de reportagens publicadas no 

jornal Folha de São Paulo, entre 1980 e 1983, posteriormente transformadas em livro, 

acompanhou todo o processo de intervenção, o auge e a decadência desse enorme 

garimpo, ao registrar, também, as mudanças que aconteciam na personalidade do Major 

Curió, logo depois de ser alçado à condição de Deputado Federal, eleito com uma 
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enorme votação naquela região, mas sem, contudo, conseguir manter o poder de definir 

o futuro de Serra Pelada.  

 
Domingo de Páscoa de 80. Um helicóptero com oito homens da Polícia 
Federal e do Exército, comandados pelo Major Curió (hoje deputado federal 
Sebastião Curió Rodrigues de Moura, PDS-PA), sobrevoa a área do garimpo 
de Serra Pelada. As informações chegadas a Brasília davam conta de que 
havia na região mais de 30 mil homens, todos armados, alguns com dois 
revólveres na cintura. 
(...) 
O helicóptero dá várias voltas até descer na pista improvisada pelos próprios 
garimpeiros. Alguns dos policiais e militares que acompanham Curió também 
participaram do combate à Guerrilha. Diante da convulsão social provocada 
pela corrida ao ouro, dos informes sobre tiroteios e violência no garimpo, a 
decisão de intervir em Serra Pelada foi tomada pelo presidente João 
Figueiredo, ouvido o Conselho de Segurança Nacional. (KOTSCHO, 1984, p. 
15) 

 

 A intervenção no garimpo ocorreu com a ampliação do poder de um 

personagem que viera do extermínio dos guerrilheiros e desaparecimento de seus 

corpos, posteriormente sendo alçado a homem forte por trás das ações do GETAT com 

intervenções direta nos conflitos, a ponto inclusive de sequestrar um padre. Porém, o 

que não ficava evidente na época era que tal medida tivesse como pano de fundo evitar 

que aquela massa humana pudesse ser manipulada pelas ações dos comunistas ou dos 

padres com suas CEBs.  

 A estratégia era pacificar o garimpo, mantendo os que lá já estavam sob 

controle, atrair posseiros e camponeses, eventuais “invasores” de terras em litígio com 

fazendeiros, e ganhar essa massa, na base do assistencialismo das ações do governo. 

Não mais somente as ACISO com trabalho nas comunidades pobres, principalmente 

onde estava prestes a explodir um conflito, mas uma forte política de favorecimento 

daqueles milhares de aventureiros, entregues à ilusão de enriquecerem da noite para o 

dia, impondo ordem e disciplina, ao tempo em que se buscava atrair ainda um número 

maior, na tentativa de esvaziar em definitivo o sonho de obtenção de um pedaço de 

terra, e substituí-lo pelo de se conseguir uma grande pepita de ouro. 

 
Tinha uma média já de trinta mil homens. Isso no início, logo no início. 
Posteriormente eu cheguei a ter, cadastrados, no garimpo, 116 mil homens. 
Aí eu vou confessar prá você o porque nós organizamos o garimpo, foi com 
objetivo político-ideológico. Agrupar aquela massa, dar um sentido, um 
objetivo àquela massa,  aquele povo e conduzi-lo com ações de governo, para 
neutralizar uma outra massificação de esquerda no Sul do Pará.126 

 

                                                 
126 Depoimento de Curió. Documentário: Serra Pelada, sonhos dourados, fatos opacos (Parte 1 – 3’09”) 
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 Curió repete, nesse documentário, o mesmo depoimento que já havia 

concedido em outro, com pequenas diferenças, mas com o mesmo objetivo, já no 

momento de decadência do garimpo manual. De polo aglutinador da massa, visando 

conter uma explosão de conflitos e combater o “proselitismo” de esquerda127, Serra 

Pelada constituir-se-ia em um grande problema com o seu esgotamento da lavra manual. 

 Primeiro, pela rebelião dos garimpeiros, instigada pelo ex-interventor, e em 

segundo lugar, pela ampliação dos conflitos na luta pela terra, em um momento de 

discussão sobre a Reforma Agrária e o poder Constituinte, com a adesão de milhares de 

antigos garimpeiros que permaneceram na região, seja em acampamentos improvisados 

ou nas periferias das cidades, frustrados, sem futuro e abandonados pelo governo 

federal. 

 Mas, entre o primeiro ato, quando da intervenção (abril de 1980), e o 

conflito que simbolizaria o fim da era do garimpo manual em Serra Pelada – o choque 

entre garimpeiros e a Polícia Militar na ponte sobre o Rio Tocantins, em Marabá 

(dezembro de 1987) –, a política de atração dos posseiros funcionou bem, tanto quanto a 

disseminação do poder e do crescimento da aura de Curió por toda a região. Apesar de, 

a partir de 1983, ter início uma forte resistência contra a mecanização do garimpo, como 

passou a ser do interesse do regime militar.  

Vamos analisar por partes, então, e compreender como isso se refletiu na 

luta pela terra, sem, contudo ter deixado de manter bem presente o fantasma criado e 

disseminado pelos agentes ligados a ele, de que havia necessidade de sempre intervir na 

região a fim de impedir o retorno do Movimento Guerrilheiro. 

 Não restam dúvidas que as ações coordenadas pelo Conselho de Segurança 

Nacional, tendo à frente o Major Curió, foram bem sucedidas. Isso sob vários aspectos, 

inclusive no controle das toneladas de ouro que eram extraídas ao passo que se abria um 

enorme buraco de “24.615 metros quadrados, com 1.200 metros de diâmetros e de 60 a 

80 metros de profundidade”, (KOTSCHO, 1984, p. 7) o que corresponde 

aproximadamente a cinco campos de futebol.  

Criou-se um forte aparato para o controle do ouro encontrado somente 

possível de ser comercializado, dentro do garimpo, com a Caixa Econômica Federal por 

                                                 
127 Ver nota 62. 
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meio da Rio Doce Geologia e Mineração (DOCEGEO), uma subsidiária da então ainda 

Companhia Vale do Rio Doce128.  

Para impedir que garimpeiros ultrapassassem os limites de Serra Pelada com 

o minério um forte aparato repressivo foi montado, com a ação de dezenas de agentes da 

Polícia Federal, e de outras centenas, do SNI, infiltrados no meio dos garimpeiros.  

Tudo sob o seu total controle e uma forte disciplina, imposta por um poder absoluto, 

agora com Serra Pelada incorporada ao território que estava sobre seu domínio. 

 Entre afagos e favores, concedidos mediante uma estrutura que estava a seu 

dispor, Curió conseguiu construir um respeito e um carisma que o transformaria em 

uma verdadeira liderança popular, refletida em sua campanha vitoriosa para a Câmara 

dos Deputados, pelo PDS, em 1982129, escorado em toda essa estrutura e com a sua 

candidatura articulada pelo SNI, com o objetivo de capitalizar os votos de dezenas de 

milhares de garimpeiros de Serra Pelada, e de outros tantos migrantes que enchiam a 

região seja em busca de ouro ou na luta pela terra. (FIGUEIREDO, 2011, p. 294/295) 

 
“Major Curió é nosso pai”, dizia o garimpeiro ancião (Simbião Gonçalves 
Machado, 71 anos), que fazia parte de um grupo de mais de 40 homens 
conhecidos por “bate-paus” (caboclos que guiavam as forças do Exército na 
selva durante o combate à Guerrilha) em Serra Pelada. 
Assim, além de um corpo de segurança formado com alguns velhos 
conhecidos no combate às Guerrilhas, o Major Curió contava também dentro 
do garimpo com outro tanto de “bate-paus”, o que lhe garantia um controle 
absoluto da situação”. (KOTSCHO, 1984, p. 16). 
 
 

 Serra Pelada, por vários anos se constituiu numa imensa “caixa preta”. O 

controle rigoroso que era exercido, e impedia até mesmo a presença de bebidas e 

mulheres, assim como mantinha à distância os missionários, principalmente aqueles 

ligados à igreja progressista130, tornava difícil que se soubesse com exatidão tudo o que 

acontecia ali dentro.  

                                                 
128 A partir de 29 de novembro de 2007, a marca e o nome de fantasia da empresa passaram a ser apenas 
Vale S.A, nome pelo qual sempre foi conhecida nas bolsas de valores, mas foi mantida a razão social 
original. Em uma assembleia geral realizada em 22 de maio de 2009, foi aprovada a alteração da razão 
social da empresa para Vale S. A. Em 2008, a Companhia Vale do Rio Doce deixou de usar a 
sigla CVRD, passando a usar o nome Vale. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.. Acesso em 
30/07/2013 

129 “Em Marabá, de 22 mil eleitores, eu tive quase 18 mil votos”. Entrevista com o Major Curió, por 
Ricardo Kotscho. Jornal Folha de São Paulo, sábado, 24 de dezembro de 1983, p. 14. 
http://acervo.folha.com.br/fsp/1983/12/24/2//4225496. Acesso em 23.08.2013. 

130 “˗ Enquanto tiver Polícia Federal lá dentro não dá para fazer um trabalho pastoral sério. Revistam o 
carro, andam atrás da gente o tempo todo, não dá. Em 80, quando d. Alano rezou uma missa para os 
parentes dos mortos dos guerrilheiros, pouco depois padre Guido foi lá na Serra. O coordenador (Major 
Curió) disse que a missa de d. Alano desagradou muito eles e que na Serra não se pode falar nesse assunto 
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Em várias situações, seja de disputas internas que levavam a assassinatos, 

ou crimes que eram cometidos contra quem ousasse sair com o ouro escondido, ficavam 

restritos a esse absoluto controle exercido pelo Major Curió e seus agentes. Também a 

quantidade de ouro dali extraída era submetida a esse controle, já que ficava a cargo de 

órgãos exclusivos, já citados e seus valores somente eram divulgados pelo Ministério de 

Minas e Energia. 

 O rigor desse controle pode ser medido por uma ação das forças de 

segurança, relatado pelo jornal Folha de São Paulo: 

 
Tropas da Aeronáutica e agentes da Polícia Federal cercaram ontem o 
garimpo de Serra Pelada, a 100 km de Marabá, no Pará, onde há pouco mais 
de dois meses trabalham cerca de seis mil marabaenses, de onde já foi 
retirado cerca de uma tonelada de ouro. 
(...) de manhã cedo chegaram tropas da Aeronáutica, sob as ordens de um 
capitão, e agentes da Polícia Federal, não deixando ninguém entrar ou sair do 
garimpo, confiscando o ouro adquirido pelos compradores de pepitas. 
Segundo informações, todo o ouro foi acondicionado em cinco volumes que 
deveriam pesar mais de 300 quilos. Em duas camionetes do INCRA os 
volumes foram conduzidos até o aeroporto improvisado do garimpo, sob 
forte escolta dos soldados e dos federais, e embarcado, segundo se informou 
na ocasião, para Brasília.131 
 
 

 Esse fato, ocorrido logo no início da exploração do garimpo, ainda sem a 

intervenção que se realizaria logo em seguida, não se repetiria com o mesmo tipo de 

operação. Tudo passou a ser devidamente organizado, centralizado e controlado por um 

rigoroso aparato de segurança a partir da abertura de uma agência da Caixa Econômica 

Federal e do escritório da DOCEGEO, responsável por comprar o ouro diretamente dos 

garimpeiros, excluindo todo e qualquer tipo de atravessadores. A quantidade comprada 

e os levantamentos do montante extraído de Serra Pelada ficavam sob o absoluto 

controle dos órgãos do regime militar, tanto do Ministério de Minas e Energia quanto do 

Conselho de Segurança Nacional.  

 Serra Pelada cumpriria o seu destino, de enriquecer menos de 2% dos 

garimpeiros que a exploraram, aglutinar uma multidão de homens atraídos pela febre do 

ouro, e servir aos objetivos estratégicos para a região estabelecidos pelo regime militar. 

                                                                                                                                               
de Guerrilha.” Depoimento de Emanuel Wambergue, Coordenador da CPT no Pará. APUD, KOTSCHO, 
1984, p. 81. 

131 Aeronáutica cerca garimpo e leva tonelada de ouro. Jornal Folha de São Paulo, sábado, 3/05/1980, 
caderno nacional-exterior, p. 5. http://acervo.folha.com.br/fsp/1980/05/03/2//4242841. Acesso em 
25.08.2013 
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 No entanto, havia um limite para a ambição daquele exército de “formigas”, 

como eram conhecidos os garimpeiros que aos milhares subiam e desciam 

cotidianamente os profundos barrancos da imensa cratera que foi se formando na cata 

ao ouro. A partir de 1983, foram se intensificando os acidentes com o desbarrancamento 

de encostas, com número elevado de vítimas fatais. A pressão para a mecanização, que 

já vinha desde 1982, quando se reduziu a quantidade de ouro encontrada, aumentou a 

ponto de criar um embate jamais esperado. O Major Curió, agora deputado federal 

eleito majoritariamente pelos votos dos garimpeiros, tornou-se crítico ferrenho da 

mecanização, embora muitos acreditassem que ele fazia jogo duplo. 

 O ambiente se radicalizou quando em 1983, em meio à pressão do governo 

federal para que a extração do ouro passasse para o controle da Companhia Vale do Rio 

Doce, Curió apresentou um projeto que prorrogava por mais cinco anos a lavra manual 

em Serra Pelada. Mas o projeto foi vetado pelo presidente, General João Batista 

Figueiredo, que um ano antes estivera no garimpo (26 de outubro de 1982) numa 

imagem que circulou o mundo todo. Nossa (2012, p. 294) assim relata esse encontro do 

ditador com a “massa” de formigas: 

 
A fotografia do presidente no garimpo publicada nos jornais mostra 
Figueiredo sorrindo, de blusa e calça brancas, carregado nos ombros de um 
homem negro e com os braços erguidos por outros. “Figueiredo aclamado em 
Serra Pelada”, destacou o Correio Braziliense, e “Garimpeiros carregam 
Figueiredo nos ombros após discurso em Serra Pelada”, publicou O Globo. 
Uma análise das fotografias revela que os rostos em volta do presidente não 
são morenos como os dos “formigas”. Os homens próximos de Figueiredo 
vestem roupas rasgadas e sujas, mas exibem os dentes da frente, têm cabelos 
lisos e cortados. São mais encorpados que os dos cantos, magros e 
descabelados. Para dar a impressão de que Figueiredo era adorado, Curió 
escalou trezentos homens, a elite de seu exército – uma boa parte atuava nos 
serviços de segurança. A elite recebeu a missão de ficar em volta do 
presidente.  
 
 

 Mas, toda essa troca de afagos, cuja repercussão interessava aos dois, 

terminaria em confronto um ano depois. Naquele ano, às vésperas do processo eleitoral 

que poria fim às nomeações de governadores, era enorme o desgaste do governo 

Figueiredo. O MDB crescia e se fortalecia, e um inimigo histórico dos militares 

despontava como grande favorito no Rio de Janeiro: Leonel Brizola.  

Por outro lado, a comunidade de informações, representado pelo SNI se 

engajava na campanha a deputado federal do Major Curió. Mas este, no entanto, ao 

contrário do presidente, estava em alta. Mas, a visita do general Figueiredo e a 

repercussão que teve a mesma, sem dúvidas contribuíram para reforçar o poder de 
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Curió. No entanto, não tanto quanto fosse necessário para manter indefinidamente uma 

extração de ouro que já chegava ao seu limite da lavra manual. Tornava-se escasso e 

perigoso.  

Por outro lado a pressão de setores importantes da economia, e 

principalmente da Companhia Vale do Rio Doce, naquele momento a maior estatal 

brasileira, superando, inclusive, a Petrobrás, abria uma nova frente de batalha para o 

enigmático agente, agora deputado federal. Curió se esforçou ao máximo, mas somente 

conseguiu protelar o que era inevitável, o fechamento do garimpo e a transição para a 

mecanização através da Vale. Mas tal fato não ocorreu sem o embate que até o levou a 

prever graves ameaças, algo comum no estilo do Curió. 

 No dia 27 de outubro de 1983, o presidente, general João Batista Figueiredo, 

anunciou o veto ao projeto do Curió, que visava prorrogar por mais cinco anos o 

garimpo manual em Serra Pelada. O jornal Folha de São Paulo, assim repercutiu a fala 

do Ministro de Minas e Energia, Cesar Cals, no contato com a imprensa, para justificar 

o veto e as medidas que estavam sendo tomadas para evitar que houvesse consequências 

sociais com a medida. 

  
De acordo com o ministro de Minas e Energia, o fechamento de Serra Pelada 
não se dará mais no dia 15 de novembro, ficando condicionado à implantação 
de infraestruturas nos garimpos de Cumaru e Tapajós, que estão sendo 
preparados para receber os garimpos oriundos de Serra Pelada.132 

 

 Insatisfeito, Curió ameaçou reunir votos suficientes no Congresso para 

derrubar o veto, e passou a partir desse momento a se transformar em um desafeto do 

presidente. Àquela altura, ele já não era mais o obsequioso agente, nem era visto como 

uma peça importante pela comunidade a qual servira por tantos anos.  

O que se via era o seu isolamento junto ao governo, e os relatórios sigilosos 

do SNI defendiam as medidas que transfeririam o controle do garimpo para a Vale do 

Rio Doce. Segundo Nossa (2012, p. 298), “O órgão de inteligência destacava que a 

atuação dos garimpeiros fora ‘simplesmente tolerada’ nos últimos anos e criticava 

projeto de lei de Curió que os mantinha em Serra Pelada”. 

 Porém, a sua obsessão o levaria a ameaçar até mesmo com revolta armada, e 

a utilizar o que ele mais soube fazer durante todo o tempo em que atuou na região como 

                                                 
132 Figueiredo veta o projeto de Curió. Jornal Folha de São Paulo, Caderno de Economia, 27.10.1983, p. 
14. http://acervo.folha.com.br/fsp/1983/10/27/2. Acesso em 25.08.2013 
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agente da comunidade de informação: a ameaça de possíveis rebeliões. E expõe os reais 

objetivos do controle sobre Serra Pelada. 

 
Ainda durante o depoimento do ministro Cesar Cals no Senado, o Major 
Curió anunciou que a Caixa Econômica Federal havia suspendido a compra 
de ouro em Serra Pelada, onde se encontram 200 agentes da Polícia Federal. 
Curió revelou que o controle do garimpo foi determinado pelo ministro-chefe 
do SNI, general Otávio Medeiros, e adiantou que o problema na região “é 
questão de segurança nacional, pois seu fechamento poderá provocar sérios 
conflitos pré-revolucionários, com milhares de mortos”.133 

 

 Este, portanto, não seria o ato definitivo. O esvaziamento de Serra Pelada se 

daria em vários capítulos, e a pressão e ameaças dos garimpeiros, incentivados por 

Curió, fizeram com que fosse prorrogado ainda por vários anos o seu fechamento 

definitivo.  

Até um choque violento que aconteceria no final de dezembro de 1987, já 

durante o governo do presidente José Sarney, chamado de “Nova República”, quando 

milhares de garimpeiros fecharam a ponte sobre o rio Tocantins e foram duramente 

reprimidos pela Polícia Militar, o que causou diversas mortes, sem que o número fosse 

devidamente comprovado. Os garimpeiros afirmaram que quase uma centena tinha 

desaparecido. Teriam sido atingidos por balas, caídos da ponte e desaparecidos no rio, 

ou teriam sido “sequestrados” pela Polícia Militar.134 

 O ambiente na região tornar-se-ia mais explosivo do que antes do 

aparecimento do garimpo. Milhares de garimpeiros ameaçavam armar-se para resistir 

contra a mecanização de Serra Pelada e a provocar uma “verdadeira guerra civil”, 

segundo anunciara o secretário-geral da União dos Sindicatos e Associação de 

Garimpeiros da Amazônia Legal, Eliezer Luis Soares.135 A ameaça era levada a sério 

pela Polícia Federal. “Se isso realmente acontecer, o governo pode ter certeza de que 

eles não sairão daqui pacificamente, disse o delegado da PF em Serra Pelada, Paulo 

Duarte”.136 

 Exageros à parte, o clima era de fato, tenso. Embora com a decadência do 

garimpo, decorrente da diminuição da quantidade de ouro, como consequência das 
                                                 
133 Idem. 

134 Garimpeiros insistem que há 93 desaparecidos. Jornal Folha de São Paulo. 10.01.1988, 2º caderno, 
p.A-19. http://acervo.folha.com.br/fsp/1988/01/10/339/. Acesso em 23.08.2013 

135 Garimpeiros ameaçam “guerra civil” contra mecanização de Serra Pelada. Jornal Folha de São 
Paulo. 15.01.1988, Caderno Cidades, p. A-12. http://acervo.folha.com.br/fsp/1988/01/15/2. Acesso em 
25.08.2013 

136 Idem. 
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dificuldades que a mineração manual gerava, com os constantes desabamentos de 

barrancos, ainda insistiam em permanecer na região milhares de homens que não 

enxergavam nenhuma perspectiva sem a atividade garimpeira. Ressalte-se o fato de que 

esses que permaneciam eram aqueles que haviam encontrado pouco ouro em Serra 

Pelada, ou os que tendo “bamburrados” se excederam e esgotaram tudo que haviam 

conseguido.  

 Embora se pudesse ver como um blefe, as palavras do Major Curió, havia 

sentido no que ele dissera. Até porque ele expressara o que fora construído em termos 

da estratégia dos órgãos de segurança, visando esvaziar uma zona de conflitos na luta 

pela terra. Se no primeiro momento, e por vários anos, Serra Pelada serviu como um 

polo atrativo de camponeses sem-terras que se viam ameaçados pela pistolagem a 

serviço dos grileiros, com o seu declínio o inverso iria acontecer.  

Em proporções muito maiores, já que os garimpeiros que permaneciam na 

região, sem perspectivas, eram oriundos de vários outros lugares, e não somente da 

região. O que se viu, então, foi a adesão de muitos deles a grupos de camponeses sem-

terras, num momento em que se ampliou a luta pela terra, como consequência das 

disputas que já existiam, e prosseguiram como veremos em seguida, mas também como 

decorrência dos embates em torno da reforma agrária, um dos temas mais polêmicos nos 

debates durante a Assembleia Constituinte. No entanto, alguns optaram, também, pelo 

outro lado, e não foram poucos os que se tornaram pistoleiros, principalmente aqueles 

que já exerciam atividade parecida compondo o “exército” de Curió em Serra Pelada. 

 É difícil destacar comprovadamente a quantidade de ex-garimpeiros que se 

integraram à luta pela terra ou à pistolagem, no Sul do Pará. Tal fato demandaria um 

trabalho hercúleo de história oral, com coleta de depoimentos naquelas áreas onde mais 

foram intensificados os embates, ou nas periferias das principais cidades da região, 

principalmente Marabá. Mas esse não é propriamente o objetivo principal desse 

trabalho.  

Contudo, seria impossível analisar os conflitos ali ocorridos, sem considerar 

o significado e a importância que teve Serra Pelada, incrustada em uma área repleta de 

violentos conflitos, sendo declaradamente um objeto definido estrategicamente como 

importante para tentar contê-los. 

 Nossa (2012, p. 333) identifica vários ex-garimpeiros entre mortos e 

sobreviventes no massacre de Eldorado dos Carajás, quando dezenas de sem-terras que 

lutavam pela desapropriação de uma fazenda improdutiva bloquearam a rodovia PA-
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150, em 17 de abril de 1996, e foram atacados ferozmente por dezenas de policiais. 

Dezenove foram mortos e dezenas ficaram gravemente feridos.  

Entre eles, haviam muitos que viram seus sonhos de ilusão de uma vida 

coberta de ouro, jogados por terra, e, empobrecidos, aderiram ao acampamento de sem-

terras, na localidade de Eldorado dos Carajás, situada próxima a Serra Pelada e um 

antigo distrito de Curionópolis, cidade surgida como consequência do garimpo, cujo 

nome foi escolhido para homenagear o Major Curió.  

Em 1991, Eldorado dos Carajás adquiriu o status de município. Essas 

localidades tinham por essa época, final do século XX, uma característica que as 

assemelhavam. Uma economia em decadência, até então dependente da lavra do ouro, e 

uma população que vivia entre a expectativa de Serra Pelada voltar a funcionar, lhes 

garantindo acesso, e a possibilidade de conseguir um pedaço de terra, aliando-se aos 

movimentos que lutavam contra as grilagens, invadindo terras improdutivas ou 

suspeitas de irregularidades em seus registros. 

 
Dois anos depois de ocupar o Macaxeira, cerca de 2 mil famílias iniciaram 
em Curionópolis uma marcha em direção a Marabá, para pedir a 
desapropriação da fazenda.  
(...) 
Os “formigas”, agora na roupagem de sem-terras andavam nas primeiras 
horas do dia e no fim da tarde. (...) Na tarde de 17 de abril, o governador 
Almir Gabriel, do PSDB, ordenou que o  coronel Mário Colares Pantoja, do 
4º Batalhão de Polícia Militar de Marabá, desobstruísse a estrada. Pantoja 
tinha sob seu comando 153 homens. Em quinze minutos, sua tropa matou 
dezenove “formigas” e feriu outros 69. 
(...) 
O que ocorrera na rodovia era uma repetição da chacina na ponte do 
Tocantins, nove anos antes. Os massacres de Marabá e Eldorado ecoavam as 
práticas de execução sumária. (...) Os seus mortos, porém, eram do mesmo 
povo “formiga” que teve homens fuzilados ao se incorporarem à Guerrilha do 
PCdoB e ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na Curva do S. (Idem, 
p. 331, 333) 

 

 O Major Curió, a partir do embate em que se confrontou com os interesses do 

regime, deixou de ser o empedernido agente que aterrorizou a população de vários 

municípios situados na área onde ocorreu a Guerrilha. Mas, não significou o seu fim 

político. O poder que adquirira durante mais de duas décadas de atividades como agente 

do CIE e SNI, e do controle de milhares de homens em Serra Pelada e região, o levou a 

se eleger prefeito da cidade que simbolizou a dimensão de sua força: Curionópolis. 

 Surgida de um pequeno entroncamento, inicialmente denominada de “trinta”, 

onde foram instaladas algumas “bodegas”, para se vender as bebidas proibidas em Serra 

Pelada e para onde se dirigiam prostitutas, também impedidas de entrarem no garimpo, 
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tem sua localização às margens da rodovia PA-275, a 30 quilômetros do encontro da 

estrada com a PA-150, que liga a região a Belém.  

O povoado foi transformado em município em 1988 e viveu seu auge 

populacional no ano 2000, justamente no momento de decadência do garimpo, ano em 

que o Major Curió se elegeu prefeito. Tinha nessa época cerca de 19.486 habitantes.137  

A história de Curionópolis é marcada pela violência represada e reprimida em 

Serra Pelada. Para o povoado se dirigiam aqueles que desejavam divertimentos, 

proibidos no garimpo, e o que se buscava conter por lá explodiam no “trinta”, sendo 

comum que todas as manhãs, principalmente nos finais de semana, corpos crivados de 

balas fossem encontrados nos becos, consequência dos enfrentamentos comuns, sejam 

causados por discussões banais, potencializadas pelo excesso de álcool, ou por disputas 

relacionadas à prostituição e ao próprio ouro.  

Dizia-se que ali eram encontrados os “formigas” que tentavam escapar com 

ouro, fugindo da fiscalização dos “homens do Curió”. Não passavam, contudo do 

“trinta”. Encontrados, eram sumariamente fuzilados para servir de exemplo e intimidar 

os demais que se aventurassem a burlar o sistema. Por acaso, me deparei em um 

encontro eventual no clube ao qual frequento, com um antigo caminhoneiro que, 

espontaneamente, começou a contar histórias de suas viagens.  

A que mais me interessou dizia respeito ao meu objeto de pesquisa. Ele teria ido, 

somente uma vez, fazer uma viagem a Serra Pelada, levando leite, quando parou 

próximo ao local onde hoje é Curionópolis para satisfazer necessidades fisiológicas. Ao 

buscar um espaço adequado se deparou com uma árvore onde ao seu tronco estavam 

amarrados os restos de uma pessoa. Um corpo em avançado estado de decomposição, já 

praticamente somente nos ossos. Ele afirma ter saído de lá correndo e nunca mais 

aceitou transportar cargas para a região.  

Quando lhe expliquei que pesquisava a região, ele se assustou, não quis gravar 

depoimento. Embora tendo contato permanente com o mesmo, preferi não insistir em 

respeito à sua decisão, mas o seu nome é Hélio, e isso ele autorizou a dizer. A história 

da Vila dos Trinta é por demais conhecida na região. 

 
A ordem só existia dentro do garimpo. O povoado das raparigas, a Vila dos 
Trinta, referência ao quilômetro onde se situava na rodovia, era o destino de 

                                                 
137 http://www.fundacaovale.org/pt-br/a-fundacao-vale/como-atuamos/Documents/estrada-de-ferro-
carajas/livreto_Curion%C3%B3polis_Par%C3%A1.pdf. Acesso em 30.08.2013 
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garimpeiros de Serra Pelada que queriam se divertir ou brigar. De dia era o 
Trinta, de noite é o 38. (NOSSA, 2012, p. 11) 
(...) 
Em 2000 e 2004, Curió venceu as eleições para prefeito na cidade batizada 
em sua homenagem. Curionópolis virou o último quinhão comandado por um 
homem da ditadura militar. Ele dirigiu a prefeitura com mão de ferro, como 
se tentasse prolongar num pequeno território um regime que não existia mais 
no restante do Brasil. (Idem, p.12) 
 
 

 O ocaso político de Curió se inicia com o começo do novo século. Releito em 

2004 ele teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, acusado de 

compra de votos; sendo forçado a deixar o comando da prefeitura em 2006. Apesar das 

tentativas de permanecer no cargo, com liminares, ele terminou afastado em 2008, já 

próximo ao final de seu mandato138. Atualmente, governa a cidade o candidato que 

havia sido derrotado por Curió em 2004, João Chamon Neto, que abriu a denúncia 

contra o ex-prefeito que levou a sua cassação. Existe atualmente um movimento em 

curso visando alterar o nome da cidade.  

 Curionópolis voltaria às manchetes com o massacre de Eldorado dos Carajás, 

que havia sido seu distrito, acontecido nas proximidades do município, e para onde 

inicialmente foram levados alguns dos feridos. Os dezenove sem-terras assassinados ali 

foram velados e os seus corpos estão enterrados no cemitério da cidade. Muitos eram 

ex-garimpeiros. Curionópolis reencontrava-se com o seu passado. 

 

3.2 – UM FAROESTE BRASILEIRO 

 

 A estratégia de atrair posseiros para Serra Pelada obteve resultados relativos. 

Não significou o abrandamento da luta que se travava entre camponeses e fazendeiros. 

Principalmente porque em algumas áreas de posses já estava consolidado um trabalho 

feito pela igreja, por meio das CEBs, e com o fortalecimento de lideranças que 

despontavam nos embates travados principalmente nos antigos limites do município de 

Conceição do Araguaia.  

Em 1982, durante a gestão do governador Alacid Nunes (PMDB), esse 

município foi dividido; fazendo surgir vários outros que se tornariam importantes e se 

destacaram por se emanciparem em meio a uma intensa disputa pela terra dentro de seus 

                                                 
138 http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,tse-cassa-mandato-do-prefeito-sebastiao-curio-no-
pa,134475,0.htm. Acesso em 30.08.2013 
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limites. Redenção, Rio Maria e Xinguara figuram nesta lista, e São Geraldo do Araguaia 

que permanecera vinculado à Xinguara foi emancipado no ano de 1988.  

Porém, muito embora a dimensão territorial de Conceição do Araguaia fosse 

imensa, o que motivou a divisão foi muito mais os interesses fundiários que estavam em 

jogo. 

 
O surgimento das cidades na região do vale do Araguaia resulta das novas 
relações sociais impostas pelo “novo” sistema de propriedade. Cada cidade 
surge a partir de uma fazenda. Foi assim com Redenção, com Santana do 
Araguaia, com Rio Maria etc. A fase embrionária destes aglomerados se 
confunde com as próprias fazendas. (FERNANDES, 1999, p.59) 

 
 
 Embora fazendo parte dessa estratégia que objetivava esvaziar os conflitos em 

áreas de fortes disputas, quase insolúveis, Serra Pelada resultou em vários outros 

problemas. Durante o seu auge e no decorrer da sua decadência. Primeiro, ao atrair 

peões para o garimpo e reduzindo substancialmente a mão-de-obra já escassa na região, 

já que muitos optavam por lutar por suas posses.  

Uma das consequências desse processo foi o aumento do trabalho “escravo”, 

uma vez que só era possível conseguir trabalhadores em número suficiente através de 

“gatos”, que os recrutavam em outros Estados e os mantinham presos às fazendas. Disso 

se originou um dos principais males do final do século naquela região, e que permanece 

até os dias atuais: a disseminação de um sistema análogo à escravidão.  

Outra consequência, no esvaziamento do garimpo, foi o fato de muitos 

“formigas” permanecerem na região em busca de um pedaço de terra, tornaram-se eles 

também trabalhadores “sem-terras”, e, portanto, ampliando os problemas iniciais ao 

surgimento do garimpo, pelo temor do agravamento dos conflitos em função da 

persistência dos posseiros. 

 
Muitos antigos posseiros, que não encontraram ouro, mas miséria, no 
garimpo, e perderam o pouco que tinham, acabaram endossando o 
contingente de mão de obra de jagunços e pistoleiros, verdadeiros exércitos 
particulares organizados por fazendeiros e grileiros, semeando na região a 
violência e a insegurança, o medo e o ódio, num triste espetáculo de 
degradação humana.139 
 

 
 Pari passu, prosseguiu por toda a região os monitoramentos feitos pelo serviço 

de informação. Depreende-se, ao acessarmos as documentações sigilosas que 

                                                 
139 Conflitos de Terras no Araguaia-Tocantins: Um confronto longe do fim. Jornal Folha de São Paulo, 
Caderno nacional, p.6. 20.08.1981. http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/08/20/2. Acesso em 25.08.2013 
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mapeavam todos os conflitos e acompanhavam as lideranças comunistas, clericais e 

sindicais, que se multiplicaram a quantidade de agentes da comunidade de informação, 

somando-se aos que já estavam em Serra Pelada.  

Persistia a criminalização das ações dos posseiros e do trabalho feito pela igreja, 

a conivência com os crimes de pistolagem e a crescente grilagem de terras, 

espantosamente feita até mesmo em sobreposições, ou seja, com uma mesma área sendo 

titulada a vários proprietários.  

A decadência de Serra Pelada contribuiu para ampliação dos conflitos pela terra. 

E as tensões cresceram com a ascensão de um novo governo, pós-ditadura militar, 

quando se apresentou o Plano Nacional de Reforma Agrária e abriram-se as eleições 

para a Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil entrou em uma nova fase de sua 

história, de liberdades políticas e democracia, mas o Sul do Pará passou a conviver com 

o momento mais violento de sua história.  

As atrocidades cometidas em atos de barbaridades praticados por pistoleiros, 

com a cumplicidade da polícia e a conivência do poder Judiciário, com o suporte dos 

agentes da comunidade de informação, para os quais sequer a guerra fria havia acabado, 

superarão até mesmo o período da Guerrilha do Araguaia.  

A guerra que veio depois se completaria nas décadas de 1980/1990 e o resultado 

foram centenas de camponeses assassinados e milhares deles expulsos de suas terras por 

milicianos armados a serviços de um cartel agora organizado em torno da UDR. 

Houve reações, em muitos casos, por parte dos camponeses. A luta pela terra 

tomava as características de uma guerra de Guerrilha, com um lado mais frágil tentando 

resistir à força de milícias particulares e do poder do Estado, enfrentando-os com 

espingardas e facões, para garantir o direito à posse da terra.  

O GETAT, órgão que fracassava nos objetivos que levaram à sua criação, bem 

como o ITERPA, consumiam-se em meio ao poder político construído pelos grandes 

proprietários de terras, que rapidamente se organizaram para controlar os poderes 

executivos municipais e, posteriormente, na estruturação no Pará de uma entidade que 

se notabilizou nacionalmente pelo discurso beligerante contra a Reforma Agrária e a 

articulação, por meio de leilões de gado, visando financiar milícias para caçar e eliminar 

posseiros.  

Inseguros, quanto ao momento político que o País vivia e receosos que medidas 

radicais populares fossem aprovadas na Constituinte; aos latifundiários já não só 

bastava a “justiça do lobo”, era preciso eliminar pela raiz os males causadores da 
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insistência camponesa. Iniciou-se uma verdadeira caçada às lideranças sindicais, 

trabalhadores rurais que resistiam em ocupações e se destacavam na luta, padres e 

missionários que orientavam os posseiros a resistir ao latifúndio e aos militantes do 

PCdoB, vistos como elementos perigosos que tentavam seduzir os camponeses para 

iniciar um novo Movimento Guerrilheiro que confiscaria todas as terras da região. 

 

3.3 – A REGIÃO ONDE A MORTE MANDA RECADO 

 

O ambiente conflagrado, expresso no enfrentamento em áreas de posse, tomaria 

um novo rumo com a emancipação do pequeno município de Rio Maria, originalmente 

um povoado que surgiu do garimpo de ouro, cresceu à custa da exploração de madeiras, 

“um município de 4.198 quilômetros quadrados, construído do lado da rodovia PA-150, 

que liga Marabá a Conceição do Araguaia, a 180 quilômetros da margem esquerda do 

lendário rio Araguaia, tem a cara do desordenado processo de ocupação daquela 

região”. (OLIVEIRA FILHO, 1991, p.18).  

 O rápido esgotamento do ouro e a destruição das matas, com a extração 

desenfreada principalmente do mogno, e as clareiras abertas por essa exploração, 

mudou a atividade econômica do pequeno município. A tentativa de uso das terras para 

a agricultura mostrou-se frustrante, ou não se investiu em técnicas que capacitasse o 

solo para tanto, restando a pecuária extensiva como alternativa.  

Para tal, a ambição por vastas extensões de terras, tornava incontrolável o 

desejo de ampliação dos limites das propriedades nas mãos de famílias tradicionais, que 

chegaram à região na década de 1970.  

Ao lado dos proprietários da MAGINCO destacava-se a família Avelino, vinda 

do Rio de Janeiro, onde já atuavam na produção de leite. Segundo Oliveira Filho (1991, 

p. 22): “O império da família abrange mais de 300 propriedades rurais, espalhadas pelo 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pará, ocupando uma área superior a 

80 mil hectares”.  

Somente em Rio Maria estimava-se que os Avelino tivessem em torno de 20 mil 

hectares de terras. Conhecidos na região como os “cariocas”, eram temidos pela 

violência e brutalidade com que resolviam suas pendências, e suspeitos de assassinarem 

centenas de pessoas. Por duas décadas, essa família aterrorizou seus adversários em 

vários cantos do País. As notícias de seus crimes eram contadas nos principais jornais 

do país. 
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O Estado de São Paulo, de 29/01/84, diz que o velho Júlio Avelino descobriu 
que tinha sido enganado pelo peão de uma de suas fazendas. Como castigo, 
mandou matar um boi, retirar as vísceras e colocar o homem vivo dentro do 
animal, enterrando-o em seguida. (Idem, p. 28). 
 
 

 Os “cariocas” faziam questão de propagar abertamente que não hesitariam em 

utilizar a força das armas, e a eliminar todos aqueles que ousassem invadir suas terras. 

No programa “Linha Direta”, exibido pela Rede Globo no dia 27/10/2005, quando 

foram simulados alguns crimes pela posse da terra no Sul do Pará, uma entrevista do 

fazendeiro Marcos Avelino ao jornalista Raimundo Meireles, datada de 12/04/1991, 

comprova a frieza das ações criminosas que se valiam da impunidade diante dos crimes 

cometidos: “Eu penso desse jeito, que burro desempaca com espora, e posseiro só tem 

um remédio prá ele: bala”. 140 

 No mesmo programa, a então deputada estadual Sandra Batista, viúva de um ex-

deputado assassinado por sua atuação contra a pistolagem, João Batista, morto em 6 de 

junho de 1988, expôs as razões para tamanha confiança daqueles que praticam os 

crimes. 

 
O que ocorre é exatamente o aumento do número de mortes. No Pará, de 
1985 a 2005 já morreram 523 lideranças de trabalhadores rurais, entre eles 
missionários, deputados e sindicalistas. 
(...) 
Porque na medida em que as lideranças dos trabalhadores são assassinadas, e 
não há resposta do poder Judiciário, então logicamente que você incentiva, 
você estimula aqueles que utilizam do crime da pistolagem a continuar a 
matar.141 

 

 O programa abordou uma sequência de crimes que vitimaram lideranças 

sindicais, em sua maioria filiada ao Partido Comunista do Brasil. E não foi por acaso, 

que esses casos e o aumento das estatísticas dos números de assassinados, aconteceram 

a partir de 1985. Neste ano, em maio, nasceu a UDR, na Federação da Agricultura do 

Estado de Goiás, na cidade de Goiânia. 

 
O segundo núcleo da UDR se formou no município de Araguaína, situado na 
área do Bico do Papagaio, cuja área amazônica apresenta o maior índice de 
concentração da terra, e, provavelmente a isso associado, o maior índice de 
conflitos de terras do Brasil.  
(...) 
Os dois núcleos seguintes surgem no Sudeste do Estado do Pará, em 
particular Paragominas, e na denominada região do Sul do Pará. À medida 

                                                 
140 Linha Direta Justiça: Violência no Campo. http://www.youtube.com/watch?v=ppe6at7A0cM 

141 Idem. 
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que a UDR se interiorizava pela região amazônica, se expandia para outras 
regiões do país. (FERNANDES, 1999, p.103) 
 
 

 Embora se organizando nacionalmente a partir de 1986, a UDR teve suas 

principais ações concentradas na região amazônica. Segundo Fernandes (1999, p. 108) 

as razões desse fato decorrem de ali estar “um dos elos mais frouxos dessa estrutura”, 

mas cujas repercussões teriam alcance nacional e influenciam nos embates políticos, 

pelo fato de naquela região se concentrar milhares de hectares cujos proprietários se 

espalhavam por outros estados brasileiros. 

 
Dado que a propriedade da terra na região não corresponde apenas aos 
proprietários de terras nativos da mesma, explica-se porque a condição 
estrutural da propriedade da Amazõnia repercute enfaticamente em outras 
regiões do país. É que os dons de terras, na fronteira amazônica, que tinham 
suas propriedades questionadas pelos conflitos e, em 1985, pelo próprio 
Estado, por meio da proposta do PNRA, tinham vida social, econômica e 
política em outros estados, particularmente em São Paulo, Minas e Goiás, 
transferindo também para estas federações a defesa da estrutura fundiária 
como um todo, a partir de uma nova expressão coletiva de representação. 
(IDEM) 

 

 No entanto, a UDR não surgiu de forma espontânea, com o intuito de defender 

legitimamente terras devidamente registradas e legalizadas, o que seria plenamente 

concebível. Ela foi criada para reagir a um processo de resistência organizada de 

camponeses que já se encontravam há décadas em terras posteriormente griladas, ou por 

posseiros que identificavam grandes quantidades de terras improdutivas, cujos registros 

eram sabidamente falsificados por serem terras públicas, sob o controle do ITERPA ou 

pertencentes à Fundação Brasil Central, e, portanto, em litígio. 

 
Se por um lado os camponeses se mobilizavam para defender a reforma 
agrária, por outro, os fazendeiros e empresários rurais se organizaram 
paramilitarmente na UDR e usava-se de violência como alternativa para 
combater a luta pela Reforma Agrária, sendo esta uma das razões para que o 
período entre 1985/1989 ocorresse o maior número de conflitos e 
assassinatos no campo. (PEREIRA, 2006, p. 66) 
 

 
 A luta, que já se estendia desde a década de 1970, conforme já visto neste 

trabalho, se intensificou com a organização dos camponeses. A tentativa frustrada de 

tomar o controle do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia, não 

significou um recuo na luta desses trabalhadores, embora por um pequeno intervalo de 

tempo isso os tenha deixado frustrados.  
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Porém, a emancipação dos municípios, antes vinculados a Conceição do 

Araguaia, abriu a possibilidade para a criação de outros sindicatos nas novas cidades 

que surgiram dessa divisão. E o mais importante deles foi criado no município de Rio 

Maria, em que a liderança exercida por João Canuto e a reação que se seguirá a ela, 

colocou essa cidade em destaque nos noticiários no Brasil e em várias partes do mundo.  

Infelizmente, as principais repercussões foram de notícias relacionadas aos 

assassinatos de muitas das lideranças que ali surgiram. Inclusive do próprio Canuto, 

cuja história de vida impressiona pela intensidade de sua luta (e de sua família) e pela 

persistência na defesa de seus direitos, constituindo-se num personagem marcante da 

história de resistência dos camponeses no Brasil. 

 

3.3 – Rio Maria: A saga da família Canuto 

 

 Por muito tempo trabalhando como meeiro, numa fazenda em Rio Maria, onde 

conseguiu construir uma confortável casa, João Canuto se viu traído pelos filhos do 

proprietário. Um deles, que mais angariava ódio à disciplina e capacidade de trabalho de 

Canuto seria, tempos depois, um dos mandantes de seu assassinato: Vantuir Gonçalves 

de Paula.  

Este sempre esteve por trás de diversas ações criminosas feitas com o intuito de 

forçar Canuto a se retirar das terras em que vivia, em função de um acordo com seu 

antigo patrão, pai de Vantuir. Incapaz de resistir às pressões e aos ataques até mesmo de 

pistoleiros, Canuto foi reconstruir sua vida, com muita dificuldade, morando em uma 

modesta casa cedida por um amigo em Rio Maria. 

 Por seu carisma, pela dedicação ao trabalho e por sua atividade como agente 

pastoral, Canuto logo se tornou uma liderança. Em 1979, participou da chapa de 

oposição que concorreu ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do 

Araguaia, e a partir de então sempre esteve à frente de todas as iniciativas que visavam 

o fortalecimento de uma oposição sindical, e praticamente fazendo um trabalho paralelo 

ao peleguismo da diretoria do Sindicato, sempre se dispondo a ajudar os demais 

camponeses em suas lutas e reivindicações.  

Por esse motivo ele foi indicado para concorrer ao cargo de prefeito de Rio 

Maria, nas eleições de 1982, pelo PMDB, como candidato do movimento popular. Sua 

candidatura surpreendeu e mais ainda o resultado final da campanha. Seu concorrente 
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principal foi o candidato do PDS, o fazendeiro Adilson Laranjeira, que depois se 

tornaria, ao lado de Vantuir, um dos mandantes de seu assassinato. 

 O resultado das eleições, embora tenha sido eleito o candidato dos fazendeiros, 

surpreendeu, e serviu como um alerta para os setores conservadores, pois mesmo com 

suspeitas de fraudes e de compras de votos a votação de Canuto foi surpreendente, 

principalmente ao se considerar que toda sua campanha foi feita a pé, e somente nos 

últimos dias com a ajuda de uma bicicleta que ele recebera de doação. 

  
A candidatura popular estava confiante na vitória, porém a inexperiência e a 
ingenuidade quanto à política fisiologista possibilitaram fraudes. Mesmo 
antes de sair o resultado final, as denúncias foram chegando à casa de João 
Canuto. O seu inimigo número um, o fazendeiro Vantuir e seu irmão 
Valtinho trabalharam como mesários em uma seção. Posteriormente foi 
pedida a impugnação desta, pois 280 votos, quase a totalidade dos votantes, 
foram para o candidato Laranjeira. Também se registraram informações de 
eleitores já falecidos que compareceram e votaram no candidato 
representante dos fazendeiros. Depois da constatação de fraude, o resultado 
das eleições de 1982 não poderia ser outro: Laranjeira ganhou com a 
diferença de 260 votos. (CARTAXO, 1999, p. 128) 

  

 Os dois embates políticos, na disputa do sindicato e nas eleições à prefeitura, 

deram mais experiência e disposição para Canuto e seus companheiros trabalhadores. 

Logo em seguida, eles deram início aos trabalhos para criar o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Contaram com a assessoria de Paulo Fonteles, 

advogado da CPT, que desde a luta nos Perdidos já havia atuado em vários conflitos ao 

lado dos camponeses.  

Essa proximidade com Fonteles e a amizade que surgiu desse relacionamento 

levou Canuto a optar pela militância no PCdoB, embora por um tempo isso tenha ficado 

em segredo e sua atividade de militante comunista se desse de forma clandestina. Até 

porque esse Partido permanecera na ilegalidade até o final da ditadura militar, somente 

saindo da clandestinidade no segundo ano do governo da Nova República, durante a 

presidência de José Sarney. O próprio Fonteles se elegeria Deputado Estadual pelo 

PMDB, em 1982, somente assinando sua ficha de filiação ao PCdoB, em 18 de 

fevereiro de 1987.142 

 Mas a militância no PCdoB seria somente um agravante a mais na destacada 

ficha de liderança camponesa marcada pelos fazendeiros e na mira dos pistoleiros. Mas 

atraía também a preocupação dos agentes do SNI, que viram em suas atividades e na 

                                                 
142  Paulo Fonteles: Nem a força dos ventos pode derrubar um ideal. 
http://grabois.org.br/portal/noticia.php?id_sessao=8&id_noticia=9065 
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proximidade com Fonteles o perigo da refundação comunista e da reorganização da 

Guerrilha.  

Canuto não se intimidou, e mesmo ciente de que estava construindo um caminho 

arriscado, numa das regiões mais perigosas para se viver na Amazônia Legal, traçou o 

seu destino para atuar contra o latifúndio e os grileiros, desde que fora covardemente 

expulso do espaço que construíra com o seu suor para sua família. Assim o descreveu o 

padre Ricardo Rezende:  

 
João tinha, 1,70m. Talvez um pouco mais. Cinquenta e um anos. Magro, 
óculos imensos, desajeitados. Bigode fino, algumas rugas, voz mansa e 
pausada. Nunca o vi irado. Voz de quem não carece pressa. A luta? “É pra 
vida toda...” Sabia esperar sem vexações.  
Durante anos foi animador de comunidade no bairro pobre da Vila Nova, ali 
em Vila Maria, e descobriu, sendo perseguido, que a organização popular é 
necessária. (FIGUEIRA, 2008, p. 30) 
 

 
 O próximo passo, e o mais importante, seria a criação do Sindicato dos 

trabalhadores rurais de Rio Maria. Mais um momento de embate com Bertholdo 

Siqueira de Lima, candidato que os derrotara na eleição de 1979, um antigo oficial da 

aeronáutica, forte aliado do Major Curió, e reconhecido como pelego pelos camponeses.  

Com o apoio da Fetagri Betoldo, tentou se antecipar à iniciativa já deflagrada 

por Canuto e os demais trabalhadores, que apoiaram a chapa de oposição, de criar o 

sindicato de Rio Maria. O objetivo era evitar que um forte instrumento sindical caísse 

nas mãos dos trabalhadores, com a CPT os apoiando e tendo Canuto à frente.  

Mas, as manobras não surtiram efeito, e no dia 29 de maio de 1983 foi criado o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, com João Canuto como seu primeiro 

presidente. Expedito Ribeiro de Souza, negro, poeta e também membro do PCdoB, 

assumiu a tesouraria. Seu nome também entraria na lista dos marcados para morrer.  

 Somente em 1985, depois de ter sido reconhecido pelo Ministério do Trabalho 

foi que ocorreu a primeira eleição para o Sindicato. João Canuto tornou-se presidente, 

agora eleito em eleições diretas, e Expedito foi mantido na tesouraria. As organizações 

dos trabalhadores, agora em um sindicato que estava realmente sob seus controles, e a 

liderança exercida por Canuto, estimularam e deram mais disposição aos posseiros para 

prosseguirem na ocupação de terras, vistas por eles como griladas.  

Com isso, e na medida em que ficava mais nítido o envolvimento das principais 

lideranças com o então deputado Paulo Fonteles e com o PCdoB, os fazendeiros 

acentuavam suas ameaças, já não mais veladas, e organizavam-se para eliminar todos 
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aqueles que eles consideravam indesejáveis e perigosos, por incentivarem as invasões 

de suas terras.    

 
Valdério, companheiro e sucessor de Canuto na presidência do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, relata o ódio que os fazendeiros tinham por Canuto e a 
paixão que os posseiros nutriam por ele. “Para nós, colonos, o Canuto era a 
salvação. O pessoal inclusive o chamava de ‘Câmara de Vereadores’ porque 
para nós, trabalhadores, não existia Câmara Municipal, existia João Canuto. 
Era ele que nos defendia e ajudava. Já os fazendeiros o odiavam. Em todas as 
ações de despejo eles ficavam sempre perguntando se não tinha sido o 
Canuto que mandou a gente ocupar a fazenda”. (OLIVEIRA FILHO, 1991, 
p.35) 
 
 

 Embora tentassem envolver altas autoridades federais, além de todo apoio que já 

contavam no Estado e na região, os fazendeiros não viam resultados em suas 

articulações políticas, visando conter as invasões de terras. O ex-prefeito de Conceição 

do Araguaia, Giovanni Queiroz, do PDT, se constituía no principal articulador político 

do setor.  

Contudo, além de estabelecer canais com as autoridades em Brasília, para onde 

recorriam sempre com o objetivo de pressionar o governo para que fosse mais duro com 

as invasões de terras, e também para demonstrarem que tinham força e autoridade, os 

grandes proprietários de terras adotaram a estratégia de dominar o poder local. 

 
A maioria dos donos de terras tinha dificuldades de participar, eles mesmos, 
da estrutura do poder político local, considerando que suas referências 
políticas, sociais e mesmo econômicas estavam fora da região143. Com a 
ascensão dos gerentes às prefeituras, os fazendeiros conseguem ampliar a 
administração de seus interesses, chegando até ao poder público. Dentre as 
lideranças da região do Araguaia que emergiram na década de 80, muitos são 
ex-gerentes das grandes propriedades. É o caso de Redenção, que foi 
governada a partir de 1985 pelo ex-gerente dos empreendimentos da Mata 
Geral, pertencente aos Lanaris, com o senhor Luiz Vargas na prefeitura. E 
também temos o caso de Henrique Vita, gerente da Fazenda Campo Alegre, 
que se elege prefeito de Santana do Araguaia, na mesma época. Em 
Xinguara, uma das lideranças políticas dos setores conservadores ligados à 
propriedade da terra é Elvirio Arantes, ex-gerente do Grupo Quagliato, que se 
elegeu prefeito nas eleições de outubro de 1990. Rio Maria parece ser a 
exceção. (FERNANDES, 1999, pp.55-56) 

 
 
 No caso de Rio Maria, o próprio candidato a prefeito, que concorreu com João 

Canuto , e se elegeu, era ele próprio um fazendeiro. Dessa forma, eles mantinham todo 

o controle sobre as autoridades que eram importantes na condução das soluções dos 

                                                 
143 Esse é um fenômeno destacado por Castilho (2012). A maioria dos políticos brasileiros, seja 
parlamentar ou prefeito adquirem terras, por meios legais ou não, fora de seus domínios eleitorais.  “A 
análise das declarações entregues ao TSE revela uma ocupação efetiva  do Norte e do Centro Oeste por 
políticos de todo o país”. (p.37) 
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conflitos. Seja para agilizar desocupações e punir camponeses envolvidos nos ataques 

em ações de resistências, para prendê-los sem o uso de ordem judiciária, ou contar com 

a morosidade nas investigações dos assassinatos executados por pistoleiros.  

Em Rio Maria, o delegado tinha parte de seus salários custeados pela prefeitura, 

bem como a estrutura da delegacia era paga com recursos do município, e por época do 

assassinato de João Canuto, a promotora hospedava-se na casa da irmã do prefeito 

Adilson Laranjeiras, que foi um dos mandantes da morte do líder camponês. 

 Somam-se essas relações suspeitas ao fato já relatado anteriormente, das 

incursões policiais para desalojar posseiros contando com o apoio de pistoleiros que 

compunham milícias privadas e eram todos eles conhecidos pela população. Tinham 

nome (ou melhor, apelidos144 e endereços, e andavam livremente ameaçando e 

intimidando os que ousassem desafiar os interesses dos grandes fazendeiros). 

Eram conhecidos, inclusive, pelos órgãos de informação, que monitoravam 

permanentemente a região, o que demonstra uma clara cumplicidade com a ilegalidade 

jurídica e constitucional que prevalecia na região, onde o poder das armas desafiava 

abertamente a ordem jurídica, subvertida e submissa aos mandos desses poderes 

construídos com base na absoluta impunidade.  

 
Embora sejam muito mais frequentes e numerosos os casos de pistoleiros 
independentes, que agem por conta própria, negociando seu próprio 
“serviço”, há aqueles que fazem parte dos esquemas de “seguranças” das 
fazendas e garimpos – são também conhecidos como capangas. (...) Por outro 
lado, há aqueles que são simplesmente contratados pelas empresas como 
“segurança”, sem uma outra atividade que encubra seus reais propósitos. (...) 
Tal tipo de pistoleiro “exclusivo” chama grande mente a atenção da 
população, é facilmente detectável e por isso, torna-se alvo de denúncias 
frequentes por parte das entidades de apoio à causa dos oprimidos e dos 
direitos humanos.145 

 
 

Esses fatores foram fundamentais para que centenas de camponeses fossem 

humilhados, torturados e assassinados, sem que nenhum daqueles que cometeram 

crimes tivessem sido presos. Alguns, poucos, foram julgados, por pressões que eram 

feitas e até ganharam dimensões nacionais e internacionais, mas sem que tenham 

                                                 
144 “A ação do pistoleiro repousa nas circunstâncias sociais que propiciam o crime, isto é, a certeza da 
impunidade para o mandante e para si próprio. Sob este aspecto, o uso de apelido pelo pistoleiro consiste 
numa máscara social que encobre seu verdadeiro nome, embora ele seja conhecido e reconhecido 
socialmente nos grupos onde atua somente por este apelido”.  
Reflexões sobre a pistolagem e violência na Amazônia. LOUREIRO, Violeta e GUIMARÃES, Ed Carlos.  
http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/reflexoes_sobre_a_pistolagem_e%20a_violencia_na_amazonia.pdf. 
Acesso em 26/05/2013. 

145 Idem. 
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cumprido as penas estabelecidas nas condenações, ou porque escaparam, devido à 

inoperância e/ou cumplicidade de autoridades policiais, ou porque se aproveitaram de 

um sistema judiciário corrompido, e, por suas ações, claramente identificado com o 

poder exercido pelos grandes fazendeiros. Aliás, com alguns desses membros do Poder 

Judiciário sendo, também, grandes proprietários de terras. 

 João Canuto foi mais uma liderança vitimada por esse ambiente de absoluta 

impunidade e de flagrantes irregularidades no processo de ocupação das terras no Sul do 

Pará. Sua morte, embora já estivesse anunciada, ocorreu após uma intensa disputa numa 

área em litígio, onde ele teve uma participação destacada na organização dos posseiros. 

Menos de um mês antes de ser assassinado, Canuto estivera com o Ministro da Reforma 

e Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro, em Brasília, representando o sindicato do 

qual era presidente, reivindicando a legalização da posse na Fazenda Canaã146.  

Talvez essa “ousadia”, aliado à preocupação estratégica da UDR em evitar 

“perder” essa luta para os posseiros, tenha sido fatores decisivos para que fosse 

cumprida a ameaça de eliminar João Canuto. Ele havia, portanto, passado dos limites, 

pelo desafio de enfrentar o poder dos latifundiários na disputa da Prefeitura, pela 

liderança que crescia a cada dia, por sua aproximação ao PCdoB e, principalmente, pela 

forte relação que mantinha com o deputado Paulo Fonteles e com o clero progressista da 

região. Pesando as consequências, e escorados no poder que exerciam e na impunidade 

que os cercavam, os fazendeiros se convenceram que João Canuto devia morrer.  

A decisão sobre como tal fato ocorreria cumpriu um ritual que se tornaria prática 

comum, principalmente depois da criação do núcleo da UDR no Sul do Pará. Uma 

espécie de “cartel”, que envolviam vários fazendeiros, que, em reunião, decidiam pelo 

assassinato daquela liderança que se constituía em um estorvo. (OLIVEIRA FILHO, 

1991, p.95). Um intermediário, normalmente um gerente, ficava encarregado de 

contratar o pistoleiro que não fosse diretamente ligado a nenhum deles. A decisão 

coletiva dificultava a responsabilidade individual no caso de uma eventual prisão do 

executor.  

 O litígio na fazenda Canaã era antigo, se estendia desde 1982, quando uma 

desavença entre o então proprietário e dois gerentes que, subsequentemente tiveram 

problemas com ele, culminou com a estratégia do ultimo deles, por nome Régis, ter 

                                                 
146 Revolta na Contag contra assassinato de líder camponês. Jornal Folha de São Paulo, Caderno de 
Economia, 19/12/1985, p.24. http://acervo.folha.com.br/fsp/1985/12/19/2. Acesso em 30.08.2013 
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incentivado a ocupação de dois lotes de terras, como vingança por não receber seus 

salários.  

O envolvimento do GETAT não foi suficiente para demover os posseiros da 

ideia de permanecerem na área. Uma ação violenta, efetivada por policiais, e contando 

com o apoio de pistoleiros contratados pelo fazendeiro, expulsou-os da Fazenda 

despejando-os na porta do Sindicato, conforme relata Valdério Pereira dos Santos a 

Oliveira Filho (1991, p.34): 

  
Os posseiros despejados foram recebidos por João Canuto de Oliveira que 
lhes deu apoio, guarida e ajudou na organização da luta contra o fazendeiro. 
Dois meses depois, em julho de 1984, a área voltou a ser ocupada. “Passamos 
dois dias lá dentro sem ninguém incomodar. No terceiro dia fomos atacados 
por pistoleiros. Foi um conflito muito violento. Nós estávamos preparados 
para resistir e conseguimos. Muita gente saiu baleada, inclusive o sobrinho 
do fazendeiro, e um pistoleiro morreu”, relembra Valdério.  

 
 
 Essa atitude de João Canuto, em respaldar o retorno à ocupação, colocando o 

Sindicato no apoio aos posseiros, e sua articulação que tomava dimensão nacional, 

aliado aos novos rumos da política brasileira com a discussão crescente em torno da 

reforma agrária, ampliou nos fazendeiros um ódio que já vinha crescendo desde que o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria foi criado. Ódio e receio de que a luta 

dos trabalhadores pudesse impactar nas decisões sobre as ilegalidades praticadas na 

região, tanto em relação às grilagens de terras, como à formação de milícias e à 

existência de trabalho escravo.  

A decisão de assassiná-lo representou também o início de uma escalada de 

assassinatos, todos impunes e acobertados por uma estrutura policial e judicial 

completamente corrompida. O “cartel do crime” funcionava e os fazendeiros davam 

declarações cínicas e desafiadoras, e deixavam sempre no ar a existência de um conluio 

que contava com o apoio de alguns personagens ligados ao histórico de repressão 

existente na região do Araguaia.  

Tanto quanto os agentes da comunidade de informação, esses fazendeiros 

aproveitavam-se do trauma existente na região desde a existência da Guerrilha, e 

usavam deste argumento junto ao governo federal.  

E esse fato não somente no período da ditadura militar, mas também durante a 

chamada Nova República, e insidiosamente reforçavam as repetidas acusações da 

aliança entre padres e comunistas que pretendiam reorganizar o Movimento 

Guerrilheiro e se apropriarem das terras na região. Isso servia como pretexto para que 
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eles se armassem e decidissem eliminar essas lideranças.  “No rastro de Canuto estavam 

agentes infiltrados sem ocupação desde a queda da Guerrilha”. (NOSSA, 2012, p.233). 

 Na época dos conflitos que envolveram a Fazenda Canaã, o Major Curió já não 

estava mais no comando de Serra Pelada, então em decadência da extração do ouro. 

Mas, se fazia presente agora com um poder delegado pelas urnas. Se constituíra no 

representante parlamentar federal para aquela região, e como tal mantinha frequentes 

reuniões, seja com pessoas simples, camponeses, aos quais buscava retirá-los da 

influência dos padres e dos comunistas sempre utilizando de seus agentes e antigos 

“bate-paus”, e também com fazendeiros.  

Esses, tanto quanto os “formigas” de Serra Pelada, garantiram o apoio financeiro 

à sua eleição. Sua influência, e o seu modos operandis pode ser avaliado pelo 

depoimento de um fazendeiro, concedido a OLIVEIRA FILHO (1991, p.94). 

 
“Existem sim pistoleiros de aluguel no sul do Pará”, revela o fazendeiro 
paulista Moisés Jacinto, delegado do Sindicato Rural de Xinguara, 
acrescentando que o famoso Major Curió, ex-agente do SNI, ex-chefe do 
garimpo de Serra Pelada e ex-deputado federal Sebastião Rodrigues Moura, 
figura temida em todo Sul do Pará, aconselhou os fazendeirso da região para 
que montassem grupos armados para-militares, para segurança de suas terras. 
“O Major Curió era um líder aqui na região e nós o respeitávamos muito. 
Sempre que tínhamos algum problema com invasão de terra ou com 
regularização de títulos nós o procurávamos. Certa feita, ele nos disse que, 
devido à falta de justiça na região, nós deveríamos buscar um jeito de nos 
organizar melhor e sugeriu que montássemos milícias ou seguranças”, conta 
o fazendeiro. 

 
 
 A sugestão foi seguida à risca. As decisões sobre quem seria eliminado, tomado 

de forma coletiva, dificultava a identificação do verdadeiro mandante. Mas, no caso de 

João Canuto foi possível identificá-los porque surgiu uma testemunha, que esteve 

presente na reunião, por puro descuido dos fazendeiros. A responsabilidade pela 

contratação dos pistoleiros ficara a cargo do ex-prefeito Adilson Laranjeiras, o 

proprietário da Fazenda Canaã, Ovídio Gomes de Oliveira e Vantuir Gonçalves de 

Paula, proprietário da Fazenda Vale da Serra, e antigo desafeto de Canuto. 

 Embora marcado para morrer, fato que era do conhecimento de praticamente 

toda a cidade de Rio Maria, embora tal fato não o intimidasse, João Canuto ainda 

elaborou uma declaração pública, orientado pelo advogado do Sindicato, com data de 22 

de fevereiro de 1985: 

˗ Venho sendo perseguido e ameaçado de morte pelo prefeito municipal de 
Rio Maria, sr. Adilson Carvalho Laranjeira, juntamente com o delegado de 
polícia, sr. Seabra, e alguns fazendeiros como o Francisco Viera Jacques, 
Jaime Parreira, Simão Moreira e outros. Essas ameaças mais diretas têm sido 
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feitas a partir de 10/01/85. O delegado tem falado publicamente essas 
ameaças. 
˗ Declaro ainda que, na primeira semana de fevereiro/85, fiquei sabendo de 
fonte segura que um grupo formado pelos prefeitos de Rio Maria e 
Conceição, juntamente com Elviro (ex-candidato a prefeito de Xinguara, pelo 
PDS), um irmão de Orlando Mendonça, e Jordão Mendonça (presidente do 
diretório municipal do PMDB de Conceição do Araguaia), contrataram 
pistoleiros para me matar e também acabar com Paulo Fonteles e Ademir 
Andrade. 
˗ Diante dessa grave situação de ameaças, já fiz denúncias nos jornais de 
Belém (Liberal e Província). Vou também encaminhar um comunicado ao 
governador, exigindo intervenção neste caso. (CARTAXO, 1999, pp. 159-
161) 
 
 

 Muito embora fosse do conhecimento público, e das autoridades de vários 

níveis, nenhuma medida foi tomada para garantir a integridade daquele que era a maior 

liderança popular de Rio Maria. E justamente por esse motivo se constituiu no principal 

alvo de uma luta que era secular, mas que tinha uma particularidade que a agravava ali 

na região do Araguaia.  

Canuto não recebeu nenhum tipo de proteção, mas seu destino estava selado 

desde quando se colocou à frente do sindicato de trabalhadores rurais em uma área de 

intensos conflitos pela terra, e mais do que isso, ao fazer a opção por seguir a luta 

iniciada na década de 1970 pelos guerrilheiros, assumindo a condição de militante do 

Partido que comandou aquele Movimento.  

Não bastasse isso, João Canuto era um animador paroquial, e não via 

contradições entre a militância comunista e sua atividade vinculada à Igreja Católica, 

porque compreendia que os objetivos eram os mesmos, na defesa do povo pobre e 

trabalhador.  

E assim, nessa condição ele se transformou no elemento mais odiado de Rio 

Maria e seu entorno, pela coragem de enfrentar os grandes proprietários rurais e pelo 

discernimento que o fazia participar de grandes eventos em todo o Brasil em que se 

discutiam as questões dos trabalhadores, como o CONCLAT (Congresso das Classes 

Trabalhadoras). 

 A nova ocupação da Fazenda Canaã, bem como a na Fazenda Serra Azul (de 

propriedade de um dos mandantes do assassinato, Vantuir Gonçalves de Paula), foi a 

gota d’água para os fazendeiros. Nesta última, houve uma tentativa de jogar os 

posseiros contra Canuto, numa manobra feita por meio da falsificação de um documento 

apresentado em nome do Sindicato à polícia que fez com que os posseiros fossem 

retirados à força e com muita brutalidade.  
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Mas, o efeito foi limitado, imediatamente o Sindicato entrou com pedido de 

desapropriação, alegando que as terras eram improdutivas e conseguiu suspender os 

despejos, com o retorno dos demais posseiros que tinham sido expulsos, e alguns 

presos. (CARTAXO, 1999, p.170-174)  

Com essas derrotas, e percebendo que tinham pela frente uma liderança de 

grande carisma, com poder de articulação e bem assessorado politicamente, tanto pela 

CPT, quanto pelo PCdoB por meio do deputado Paulo Fonteles, a decisão de assassiná-

lo foi tomada, sem medir as consequências com as repercussões que o crime 

proporcionaria. A sensação de impunidade dava uma segurança tal que transformou a 

prática de assassinar lideranças camponesas, parlamentares e até mesmo clericais, em 

algo que se tornou rotina no Sul do Pará. 

 João Canuto foi assassinado no dia 18 de dezembro de 1985, quando se dirigia 

ao Sindicato logo após ter almoçado. Foi executado com mais de dez tiros, por três 

pistoleiros; sendo que um deles era bastante conhecido na cidade, e ainda permaneceu 

por lá, mesmo com o conhecimento da população de que ele participara do crime.  

A morte de João Canuto teve grandes repercussões, dentro e fora do Brasil, mas 

alguns meses antes 9 posseiros haviam sido assassinados em uma das fazendas onde 

ocorria a disputa pela posse da terra.  

E apesar de toda a repercussão e da constituição do Comitê Rio Maria contra 

Violência, do qual participaram políticos, intelectuais e artistas, os assassinatos 

continuaram a acontecer, numa escala crescente, até atingir o ápice entre os anos de 

1986 e 1989, exatamente quando os debates em torno da Reforma Agrária, na 

Constituinte atingiram seu momento de maior radicalidade, e, principalmente, após a 

criação da UDR, braço armado dos latifundiários com um forte aparato jurídico e 

parlamentar a lhe dar apoio e garantia de impunidade aos crimes praticados.  

 O assassinato de João Canuto não significou uma derrota na luta pela conquista 

da posse da terra na Fazenda Canaã. Desapropriada pelo GETAT em janeiro de 1986, 

ela se tornou uma espécie de “símbolo” pela UDR, que juntou suas forças para dar 

apoio ao fazendeiro Ovídio Gomes de Oliveira, um dos implicados no assassinato de 

João Canuto.  

Com isso, os conflitos se intensificaram, aumentando a violência contra os 

posseiros, contando com o apoio do então prefeito de Rio Maria, Adilson Laranjeira, 
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outro mandante do crime.147 Sentindo-se imunes às acusações de serem os mandantes da 

morte de Canuto, os fazendeiros agiram de forma implacável contra os posseiros, e esse 

conflito se estendeu até o ano de 1987, quando o GETAT determinou o assentamento na 

área; o que não aconteceu de imediato “porque os pistoleiros contratados pelos 

fazendeiros estavam ocupando toda a fazenda, inclusive tendo marcado diversas posses 

para eles próprios”. (OLIVEIRA FILHO, 1991, p.36). 

 Todos esses contratempos terminaram por causar uma evasão por parte dos 

posseiros, e ao final desse cansativo processo, apenas um terço das famílias 

permaneceram na área. Repetia-se, assim, o mesmo processo ocorrido logo após o 

desfecho da Guerra dos Perdidos. 

 A disputa pela terra na fazenda Canaã significou muito mais do que um embate 

violento, que ceifou a vida de muitos camponeses, dentre eles João Canuto. Representou 

dois momentos na disputa pela reforma agrária.  

De um lado, a organização e determinação dos trabalhadores rurais, que optaram 

por radicalizar a luta e, mesmo em desigualdade de forças, enfrentaram as milícias e o 

poder dos latifundiários. De outro lado, estes se apresentaram também de forma 

organizada, agora em torno da UDR, e assumiram abertamente, escorados na 

impunidade e nas relações promíscuas com as autoridades, que a defesa de suas terras, 

griladas ou improdutivas, era parte de uma guerra contra inimigos bem definidos, os 

comunistas e os padres, que buscavam mais uma vez transformar aquela região em uma 

área liberada, livre da influência do poder federal e alheio ao respeito à propriedade 

privada.  

Eles perderam a batalha pela Fazenda Canaã, mas saíram dela mais fortalecidos 

e dispostos a investir na aquisição de armas para armar suas milícias, e isso seria feito 

através de leilões que se tornaram, além disso, peças de campanha para fortalecer o 

nome da entidade. 

                                                 
147 O julgamento do assassinato de João Canuto se arrastou por mais de 20 anos, muito embora a pressão 
fosse grande e envolvesse diversos setores organizados da sociedade e até mesmo organizações de 
direitos humanos do exterior. Não obstante a impunidade permaneceu, sem que os acusados, e 
condenados, tivessem sido presos. Em 21 de janeiro de 2007, frei Henri Burin des Rozieres e irmã 
Madalena dos Santos, advogados da Comissão Pastoral da Terra elaboraram um relatório sobre a 
morosidade do processo. “Sete anos para a conclusão do inquérito policial: 1985-1993. Oito anos para 
concluir a instrução judicial e pronunciar os acusados: 1993-2001. Dois anos para conseguir o 
desaforamento e chegar ao julgamento e à condenação: 2001-2003. Dois anos sem que os recursos contra 
a sentença condenatória sejam definitivamente julgadas; os condenados continuam em liberdade. Dois 
anos sem que os mandados de prisão sejam cumpridos”.  (FIGUEIRA, 2008, p. 410, Anexo 3) No ano em 
que esse relatório foi produzido (2007), um dos mandantes do crime, o fazendeiro Adilson Laranjeira, 
faleceu de causas naturais em Goiânia. 
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As tensões sociais no Sul do Pará são anteriores à formação da UDR, como 
assinala Pádua (1988), a União Democrática Ruralista é fruto de seu tempo. 
Todavia, ela se porta como uma representação política que busca a 
continuidade das relações de propriedades as quais contêm na sua 
internalidade o conflito. Conflitos esses que se administram, ou por meio de 
ações militarizadas por parte do Estado, ou, na ausência deste, pela violência 
privada. Na sua trajetória a UDR se fez acompanhar de mecanismos de 
violência privada, no sentido de preencher uma enorme lacuna provocada 
pela reorientação dos organismos estatais, que, naquele momento, pareciam 
se colocar a favor dos segmentos camponeses, em detrimento dos setores 
proprietários. (FERNANDES, 1999, pp.120-121) 

 

 Essa reorientação era evidente, inclusive na criação do Ministério da Reforma e 

Desenvolvimento Agrário, no Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e na 

indicação de Nelson Ribeiro para a pasta, cargo que ocupou entre 1985 e 1986. Apoiado 

por setores progressistas da Igreja Católica ele foi indicado para uma tarefa 

profundamente espinhosa, cuja ação se depararia com estrutura jurídica e política além 

de policial, completamente desfavoráveis às mudanças. A criação da UDR e a 

radicalização que se seguirá a isso, com assassinatos de lideranças, principalmente no 

Sul do Pará, tornaram a sua participação no Ministério bastante curta.  

Após o assassinato do Padre Josimo Tavares, em 1986, e diante das dificuldades 

de se punir culpados por esses crimes, ele renunciou ao cargo, sendo substituído por 

Dante de Oliveira, do PDT do Estado de Mato Grosso. Outro Estado onde a questão 

agrária se resolvia na bala. Cujo principal alvo dos fazendeiros era o pequeno mais 

incansável, D. Pedro Casaldáliga, também, um dos que figuravam permanentemente na 

lista dos marcados para morrer. 

 No entanto, o Sul do Pará, ou a Amazônia Oriental, carregava consigo as marcas 

de um passado que dificultava qualquer solução pacífica para os conflitos que ali 

surgiam. Não somente pelo fato da existência da Guerrilha do Araguaia, mas também, e 

principalmente, pelos planos elaborados para a Amazônia.  

Notadamente na sua segunda fase, quando, para combater a possível infiltração 

comunista a ditadura militar atraiu para a região grandes empreendimentos, e 

flexibilizou a ação dos órgãos ligados à questão da terra que passaram a burlar registros 

de terras e a regularizá-los em limites onde existiam há décadas a presença de 

camponeses, antigos migrantes que se dirigiram para a região, motivados pela 

propaganda de “terra sem homens, para homens sem terras”.  

 Nesse momento, que temporalmente delimitamos a partir de 1976, aconteceu 

uma verdadeira corrida de grandes empresas, latifundiários e políticos de outros estados 
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que procuraram adquirir terras na Amazônia. Terras que, ou eram devolutas, ou 

pertenciam à Fundação Brasil Central, e, em ambos os casos, quase todas elas 

encontravam-se ocupadas por posseiros. As transferências ilegais e as grilagens foram 

comuns, e, como já dito aqui, em alguns casos os documentos se duplicavam, com mais 

de um proprietário alegando ser o dono de determinado terreno. 

 Acobertados por autoridades policiais, judiciárias e assumindo o controle do 

executivo dos municípios da região, os grandes proprietários, que assim se tornaram 

mediante o uso desses mecanismos ilegais (com algumas exceções, mas são aqueles que 

compram terras anteriormente griladas) assumem publicamente a defesa desse 

patrimônio à bala.  

E estabelecem seus alvos principais, fazendo surgir listas macabras de marcados 

para morrer, bem como uma contabilidade criminosa que definia os valores a serem 

pagos pelos assassinatos de padres, sindicalistas e parlamentares, que eventualmente os 

incomodassem e ameaçassem suas condições de donos das terras. 

 Nas cidades da região, surgidas da divisão gerada pelo poder local, Xinguara, 

Redenção, Santana do Araguaia, Rio Maria, São Geraldo, e do outro lado do Araguaia, 

Xambioá (então estado de Goiás, e hoje Tocantins), o poder dos grandes fazendeiros se 

impunha pela força, e essas mesmas cidades, ao longo do tempo cresceram às custas de 

uma população que foi sendo expulsa gradativamente das terras, criando em torno delas 

um cinturão de miséria, cujas consequências, embora amenizadas, se vê até os dias 

atuais. Marabá (PA), Imperatriz (MA) e Araguaína (TO), cresceram desordenadamente 

como consequência desse processo.  

 João Canuto se tornou um símbolo da luta pela terra. A posse da fazenda Canaã 

se transformou no Assentamento João Canuto, e sua luta à frente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais teve continuidade, mas a guerra declarada pelos grandes 

fazendeiros não poupou nenhum daqueles que assumiram a presidência da entidade, e 

nem mesmo os seus filhos, dois dos quais (José Canuto e Paulo Canuto) serão também 

assassinados, com outro deles, Orlando Canuto, sobrevivendo, mesmo atingido por dois 

tiros no mesmo atentado, para contar a história de covardia de uma chacina que marcou 

a cidade de Rio Maria no ano de 1990.  

No entanto, antes deles, dois outros assassinatos em Rio Maria, e um mais 

distante, embora tenha relação com os conflitos da região, na cidade de Imperatriz, 

mostrariam que o cartel da morte atuava livremente, eliminando todos aqueles que se 

destacavam na luta pela Reforma Agrária no sul do Pará.  
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Foram inúmeros os assassinados, dentre eles o Padre Josimo Tavares, em maio 

de 1986, o ex-deputado Paulo Fonteles, do PCdoB, em 1987, o mecânico Braz Antonio 

de Oliveira e seu ajudante de oficina, Ronan Rafael Ventura, ambos membros do 

PCdoB de Rio Maria, também em abril de 1990, e Expedito Ribeiro de Souza, poeta, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria e também membro do 

PCdoB em 1991.  

As razões dessas mortes vão além das disputas de terras, elas tem fortes relações 

com a obsessão criada pelos agentes que atuavam na região a serviço do Serviço 

Nacional de Informação, que só deixou de existir após o governo José Sarney e do 

Centro de Informações do Exército, que atuou na região até os anos 2000, tendo sido 

flagrado em atividade no ano de 2001, por um grupo de procuradores que percorriam a 

região em busca de informações sobre os corpos dos desaparecidos na Guerrilha do 

Araguaia. (CAMPOS FILHO, 2012, p.269) 

 Os relatórios desses órgãos não deixaram dúvidas sobre quais eram os principais 

inimigos. Seguramente eles davam suporte às ações de outros setores e agiam à margem 

da lei, apoiando as medidas tomadas pelos fazendeiros. Tal fato fica bem claro na forma 

como se deram as ações da Polícia Federal, e no conhecimento que tinham da presença 

de pistoleiros em expulsões e execuções de camponeses. Em 1984 um desses informes 

explicita a maneira como esses agentes enxergavam a luta de organizações que atuavam 

ao lado dos camponeses: 

 
 

Há notícias (oriundas) de várias fontes de que todas as atividades 
desenvolvidas por agentes da COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT), 
membros do Clero Progressista e militantes do PCdoB têm como finalidade 
reacender a Guerrilha e recuperar as áreas antes pertencentes aos 
terroristas.148 
 
 

  Em 1985, um mês antes do assassinato de João Canuto, outro Informe 

confidencial, de número 0885, elaborado por agentes do CIE, chegou às mãos do 

ministro do Exército. Não se tratava de nenhum conflito em Rio Maria, e sim, em 

Itaipavas, área em disputa desde 1979. Mas, enquadrava-se dentro dos mesmos tipos de 

monitoramentos que recheavam os relatórios sobre as atividades de padres e 

missionários, buscando criminalizá-los, assim como permanentemente era feito em 

                                                 
148 Invasões e movimentações de agitadores na área do GETAT. PRG nº 005546/84. CONFIDENCIAL. 
Ministério do Exército, CMA – 8ª RM. QCR/8 – 2ª SEÇÃO. 20.08.1984. 



229 
 

relação à presença na região, no apoio aos camponeses, do advogado e deputado Paulo 

Fonteles, do PCdoB.  

Repetia-se o mesmo teor que visava construir um ambiente que possibilitasse a 

manutenção de um exército de espiões atuando na região. Mas, isso começou a criar 

uma forte proximidade entre o que pensava o SNI e o que desejavam grandes 

fazendeiros e grileiros. Seus alvos eram os mesmos, e os discursos tinham uma forte 

semelhança. Nesse informe, o objetivo é analisar a atuação do GETAT, mas os 

“fantasmas” persistiam em povoar a imaginação da arapongagem149 decadente. 

 
A região conhecida como LOTE SETE, em ITAIPAVAS, município de 
Xinguara/PA e vizinha à FAZENDA NOVO MUNDO, do falecido 
proprietário NEIF MURAD, há muito está ocupada por posseiros e tem sido 
local de constantes conflitos fundiários. É uma região muito trabalhada por 
elementos vinculados ao PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) 
destacando-se o Deputado Estadual PMDB PAULO FONTELES, MARIA 
ONEIDE COSTA LIMA, professora e viúva do ex-líder sindical 
RAIMUNDO FERREIRA LIMA, “GRINGO”, a qual tem residência em 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA e, por AMARO LINS, conhecido 
líder rural e tido como remanescente da Guerrilha do Araguaia.150 

 

O padre Ricardo Rezende, que chegou a Rio Maria no ano de 1988, tornou-se 

também mais um nessa lista de indesejáveis, e só não foi assassinado porque foi 

aconselhado a se retirar da região logo depois do assassinato de Expedito.  

Por muito tempo ele encabeçou a lista dos “marcados para morrer”. Em seu 

lugar permaneceu o Frei Henri Burin des Roziers, desenvolvendo o trabalhado da CPT, 

atuando como advogado. Não tardou para também ele tornar-se alvo do cartel criminoso 

que atuava impunemente no Sul do Pará. Assim ele próprio retrata essa situação em que 

vive: 

 
Venho sofrendo ameaças desde 2000 de fazendeiros. A partir de 2005, 
também comecei a ser ameaçado por dois policiais civis que denunciei pela 
tortura de uma criança. Um deles ainda não cumpre seu mandado de prisão. 
Quando Dorothy Stang foi assassinada (em fevereiro de 2005), saiu uma lista 
em que minha morte valia R$ 100 mil. Desde então, a justiça do Pará, contra 
a minha vontade, determinou que um segurança me acompanhasse. Agora 

                                                 
149 O termo “araponga” foi popularizado pelo escritor e dramaturgo Dias Gomes, através de uma novela 
da rede Globo, com o mesmo nome, no ano de 1990. A história tinha como enredo as trapalhadas de um 
agente da Polícia Federal que havia prestado serviço ao regime militar. “Araponga, que vigiava o senador 
falecido (Petronio Paranhos), começa a criar elos imaginários entre pessoas e situações. Suas ideias 
delirantes são reforçadas pelas mentiras do informante Tuca Maia. (...) Araponga conserva as mesmas 
ideias e os mesmos hábitos do velho regime. Tanto que tenta convencer seus superiores da necessidade de 
reativar o Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão da polícia política do Regime Militar”. Fonte:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araponga_(telenovela). Acesso em 18.08.2013. 

150Atuação do Grupo Executivo de Terras do Araguaia/Tocantins – Caso do lote sete – 2.6. INFORME 
Nº 0885 S/102 A3-CIE. Ministério do Exército. Gabinete do Ministro. 20.11.1985. 



230 
 

dizem que vale só R$ 20 mil, me desvalorizaram. Mas se que um fazendeiro 
da região disse que, se ocupassem a fazenda dele, ele se vingaria de mim e 
me mataria. De todo modo, estou tranquilo, seguindo meu trabalho.151 

 
 
O número daqueles que se tornaram vítimas e alvos desses crimes, no entanto, 

era bem maior. Crescia a cada ano, apesar das execuções realizadas e eram 

sistematicamente denunciados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).  

O que temos procurado demonstrar nesse estudo é a maneira como os órgãos de 

repressão passaram a monitorar a região, tendo em vista identificar possíveis 

movimentações ao visar reorganizar núcleos guerrilheiros, em meio a uma ferrenha 

disputa pela terra, opondo posseiros, outrora atraídos pelas políticas do próprio regime 

militar, e grileiros, que chegavam à região, também motivados pela indústria de 

concessão de terras feitas de forma completamente aleatória e ilegal.  

Essa confusão, criada pela comunidade informação, ao suspeitar de lideranças 

que tinham como objetivo garantir um pedaço de terra a pessoa despossuídas, e 

daqueles que lhes davam apoio, com possíveis guerrilheiros, aliava-se aos interesses de 

grileiros e de grandes empresas que expandia o domínio de vastas extensões de terras, 

sobrepondo-se seus títulos de propriedades a áreas já ocupadas por posseiros.  

As ações criminosas que foram executadas para desocupar esses camponeses de 

terras que antes eram devolutas, ou de propriedades da FBC, portanto litigiosas, colocou 

lado a lado esse cartel criminoso e as autoridades constituídas, judiciário, executivo e 

policial, reforçados em suas razões, pelas ações desses agentes, cujos fantasmas 

povoavam seus imaginários e extrapolavam a medida do real.  

Assim, chegamos a atuação de dezenas de pistoleiros, criminosos frios e 

perversos, que atuavam livremente, sem serem incomodados, pelo simples fato de 

agirem contra o inimigo comum do regime, conforme os relatórios citados: os 

comunistas e os padres progressistas (estes também vistos por esses agentes, como 

comunistas, o que era reforçado por altas autoridades do regime militar. Ver nota 110 

nesse capítulo, referência à entrevista do senador coronel Jarbas Passarinho).  

 
No Pará, os fazendeiros procuraram militares para vigiar terras. As “firmas 
de segurança” proliferaram. Os militares de baixa patente agora caçavam 
sindicalistas. Um ex-araponga do Serviço Nacional de Informações, o 
coronel Guilherme Ventura, se destacou em massacres de sem-terra. 

                                                 
151 Minha vida vale 20 mil reais no Pará, diz Frei Henry. Publicado em 13 Julho de 2010. Acesso em 
18.07.2013. 
 http://www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/16-cpt/317-qminha-vida-vale-20-mil-reais-no-paraq-
diz-frei-henry 
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Em Imperatriz, uma “firma cometeu atentado contra o padre Josimo Morais 
Tavares, 33 anos. Pistoleiros dispararam tiros contra a porta do carro dele. O 
religioso estava na lista dos marcados para morrer. (NOSSA, 2012, p. 249) 
 

 
 Padre Josimo se destacava pela luta em defesa dos camponeses, ajudando-os na 

organização de sua luta e incentivando-os a não ceder às pressões dos latifundiários. Por 

esse motivo ele passou a se constituir em um dos elementos mais perigosos para os 

interesses dos fazendeiros na região, ao mesmo tempo em que era visto pelos agentes do 

regime militar como subversivo e terrorista.  

Já em 1980, Josimo estivera ao lado do missionário Nicola Arpone, na cidade de 

Vanderlândia (TO) onde era pároco, quando o mesmo foi sequestrado num helicóptero, 

sob o comando do Major Curió. (KOTSCHO, 1981, p. 63). Desde aquela época, quando 

os posseiros do pequeno povoado de Sampaio (TO) armaram para defender suas posses, 

e foram acusados de organizarem uma Guerrilha, que Josimo já atuava junto aos 

camponeses. Por todo esse tempo, até sua morte em 1986, sua atuação foi se tornando 

cada vez mais destacada, e se constituindo em uma verdadeira liderança, jovem e 

aguerrida.  

Vários relatórios dos agentes do SNI, e também do GETAT, acusavam Padre 

Josimo de atuar de forma a organizar os trabalhadores rurais para uma “verdadeira 

Guerrilha”. Em 1984, relatório de órgãos do exército dizia que o mesmo fazia passeatas 

nos povoados próximos, incentivando a invasão de terras e propagando o slogan: “terra 

ou guerra”. Segundo o relatório 

 
Em meados de janeiro Pe. Josimo preparou cerca de 40 homens, visando 
invadir a propriedade do fazendeiro OSVALDINO TEODORO DA SILVA. 
Como este encontrava-se a par da invasão, colocou 22 homens armados para 
receber os invasores. 
(...) 
No dia 01 jan 84, o Pe. JOSIMO promoveu e comandou uma passeata, no 
povoado de BURITI, na qual usavam o slogan “TERRA OU GUERRA”, 
informava que o GETAT iria acabar, incentivara a invasão das terras dos 
fazendeiros e acusava todos os políticos de ladrões. 
(...) 
Vários proprietários pretendem matar Pe. Josimo, tendo em vista a situação 
de insegurança a que estão sujeitos e à desvalorização crescente das terras, 
causada pela agitação do religioso.152 
 

 
 Relatórios do GETAT procuravam também criminalizar as ações do Padre 

Josimo, sempre o acusando de desestabilizar a região, provocando confronto com os 

                                                 
152 Padre Josimo Morais Tavares. INFORME Nº 094 E2/84. 50º BIS. Ministério do Exército – CMA – 8ª 
RM, CMDO 8ª RM – 2ª SEÇÃO. CONFIDENCIAL. 
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fazendeiros. Havia uma nítida preparação de um ambiente que justificasse uma ação 

contra ele, inclusive visando desabonar sua conduta, procurando envolvê-lo com 

pistoleiros e em possíveis escândalos sexuais com freiras, com as quais convivia 

naturalmente em função das atividades clericais.  

Por ocasião de manifestações na cidade de Tocantinopólis (GO/TO), o 

presidente do GETAT afirma que os posseiros, armados, agiram numa “verdadeira ação 

de ‘Guerrilha’, sendo o comando todo feito por sinais de apitos dados pelo padre e pela 

freira”.153 

 
Nesta operação de “Guerrilha” foram vistas armas desconhecidas pelos 
moradores locais, mas que pela descrição assemelha-se com metralhadoras. 
(...) 
Finalizando, conversando com diversas pessoas que afirmam que o padre 
JOSIMO vive maritalmente com a freira LOURDES GÓIS, pois são vistos 
com frequência trocando beijos em plena via pública, comentando-se que a 
freira recentemente teve um aborto e que este casal nada tem de religiosos e 
que são apenas um casal de comunistas guerrilheiros que, em breve vão 
lançar o caos na região do Bico do Papagaio. (IDEM) 
 
 

 Ao final, o relatório pede uma intervenção do Exército, mediante uma operação 

Cívico Social (ACISO), repetindo-se, portanto a mesma estratégia utilizada no combate 

à Guerrilha do Araguaia. Na mira dos órgãos de informação e ameaçados pelos 

latifundiários, não tardou muito para que o Padre Josimo fosse a próxima liderança na 

região a ser executada. Apesar de todos os esforços da igreja, por meio dos bispos de 

Porto Nacional, D. Celso, de Goiânia, d. Fernando, e de Tocantinópolis, d. Aloísio 

Hilário, que estiveram com o presidente José Sarney para pedir proteção ao pároco, 

nada foi feito. (NOSSA, 2012, p. 250). 

 No mês de maio de 1986, Padre Josimo foi executado por supostos pistoleiros 

na cidade de Imperatriz, no Maranhão, cidade próxima à paróquia onde ele estava em 

atividade, em São Sebastião do Tocantins, da diocese de Tocantinópolis. Coincidência 

ou não, no mesmo dia em que ele foi assassinado ocorria uma reunião com integrantes 

da UDR de Goiás e de São Paulo, para constituírem ali naquela cidade uma nova 

regional da entidade.154 

 As repercussões de sua morte acirrou a discussão sobre a violência que atingia o 

interior brasileiro e colocou mais ainda em debate a questão da reforma agrária. O 
                                                 
153 Relatório CONFIDENCIAL. Grupo Executivo de Terras do Araguaia/Tocantins – GETAT. Secretaria 
Geral do conselho de Segurança Nacional. Íris Emanoel Beiriz, coordenador do GETAT. Marabá, 
13.08.1984. 

154 Entidade nega envolvimento no caso. Jornal Folha de São Paulo, Caderno de Política, 13.05.1986, p.8. 
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governo procurou, depois do fato consumado, se mobilizar e apresentar planos de 

atuação das polícias na região, sob o comando do então diretor-geral da Polícia Federal 

Romeu Tuma155.  

Porém, todo o processo de apuração de mais esse assassinato pouco trouxe de 

novidades. Um suposto responsável pela execução foi preso, mas nenhum mandante foi 

apontado, prevalecendo o mecanismo adotado neste e em outros crimes, da ação de um 

cartel do crime, onde vários fazendeiros se reuniam para definir quem deveria ser 

morto, diluindo as responsabilidades e evitando-se a individualidade na culpa dessas 

mortes.  

Investidos de poderes econômicos, protegidos por políticos, muitos deles 

latifundiários, e devidamente cobertos pela UDR, esses mandantes escapavam impunes 

e, acintosamente, ainda culpavam a vítima, como ocorreram também no assassinato de 

Gringo, responsabilizando-os por suas próprias mortes. Eles estariam cavando sua 

própria cova, ao incentivarem a violência. Os assassinatos de camponeses e de 

lideranças que se destacavam na luta pela terra se tornava algo banalizado, em um 

ambiente onde imperava, acima da lei, o poder do mais forte.  

 Insatisfeita, a CPT procurou conduzir suas próprias investigações, chegando a 

conclusão de que as armas utilizadas no primeiro atentado contra Josimo, eram de 

grosso calibres, “não facilmente encontráveis no mercado de armamentos na região do 

Bico do Papagaio”156 Tal fato reforçava as suspeitas sobre os leilões que eram feitos 

pela UDR visando adquirir armas para combater os posseiros na região. Em declaração 

à imprensa, o então coordenador da CPT, padre Ricardo Rezende foi enfático ao acusar 

a entidade dessa prática. 

 
O padre afirmou, ainda, que a União Democrática Ruralista (UDR) está 
fazendo “contratação coletiva” de pistoleiros na região do bico do papagaio, e 

                                                 
155 Romeu Tuma, então diretor-geral da Polícia Federal, e posteriormente senador por São Paulo, foi 
identificado por ex-soldados, como um dos torturadores que atuaram no final da Guerrilha do Araguaia. 
Num depoimento concedido em 2011, Vadim Pereira de Souza, que trabalhou como motorista no 
Exército na época da Guerrilha, afirmou: “Essas operações sucessivas de ‘pente fino’ foram realizadas de 
forma clandestina, por oficiais à paisana. Valdim lembra que demorou a saber que aquele ‘doutor 
Luchini’ de cabelos compridos e barbudo era o Major Curió. Ele conta que andava com outros ‘doutores’, 
sem saber quem era civil ou militar. Um deles, o “doutor Carlos”, ele diz ter reconhecido depois, em 
1985, quando o viu na televisão ao se tornar chefe da Polícia Federal. ‘Era o Romeu Tuma, que 
chamávamos de cara de cavalo. Ele estava sempre por lá’, garante”. Apagando o Rastro. 
http://www.apublica.org/2011/06/apagando-o-rastro/. Acesso: 29/05/2013 
156 Insatisfeita com versões, CPT investiga caso Josimo. Jornal Folha de São Paulo, Caderno Política-
Economia, p. 6, 06.06.1986. 
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que a entidade já leiloou, naquela área, 22 mil cabeças de gado, arrecadando 
66 milhões de cruzados.157 
 

 
Os meses que se seguiram ao assassinato foram de intenso confronto verbal 

entre o alto clero, autoridades do governo e a UDR. A pressão feita pela igreja levou a 

várias condenações, dos executores e de alguns mandantes. Como a ação do consórcio 

dificultava a obtenção de provas, alguns deles conseguiram ser absolvidos. Ao final, 

dois fazendeiros foram condenados, em 1998, e cinco se livraram das condenações, num 

processo que se estendeu até o ano de 2004. 158  

Os anos seguintes aos assassinatos de João Canuto e Padre Josimo, dentre as 

centenas de camponeses mortos, seriam marcados pelo crescimento da violência. Como 

já dito anteriormente, tal fato decorria de vários fatores, a discussão em torno Reforma 

Agrária, com a elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária e a eleição da 

Assembleia Nacional Constituinte, a criação da UDR como resposta a essas ações e a 

flagrante impunidade no combate aos crimes praticados no campo.  

Todos esses fatos fizeram com que a situação em algumas regiões brasileiras 

ficasse explosiva. E o Sul do Pará destacou-se dentre todas elas, como aquela onde o 

cotidiano da vida camponesa era marcado pela insegurança quanto às perspectivas de 

sobrevivência. Na mesma reportagem citada anteriormente, o Padre Ricardo Rezende 

expôs em números o grau dessa violência. 

 
Incluídos entre os padres ameaçados de morte no Sul do Pará, Ricardo 
Rezende disse que, em todo o país em 1984 um lavrador foi assassinado, em 
média, a cada três dias. A média teria sido de um lavrador morto a cada um 
dia e meio no ano passado, enquanto que nos primeiros meses deste ano “já 
se mata mais de um camponês por dia, em média”. De acordo com os dados 
que citou, levantados pela CPT, houve em 1982 58 mortes em conflitos de 
terras no país; em 1983 os mortos foram 96; em 1984, 126; em 1985, 222 e, 
de janeiro a abril passados, cem trabalhadores foram mortos.159 

  

 Durante esses anos, e por todo o final da década de 1980 e a seguinte, dezenas 

de conflitos explodiram na região Sul do Pará, acentuando-se cada vez mais a 

brutalidade com a qual as milícias e pistoleiros agiam contra os camponeses. Estes, já 

                                                 
157 Compromisso é com os trabalhadores, diz CPT. Jornal Folha de São Paulo, Caderno Política-
Economia, p. 6, 06.06.1986. 

158 Absolvidos acusados da morte de Padre Josimo. 19.03.2004. 
http://reporterbrasil.org.br/imprimir.php?id=235. Acesso em 23.06.2013. 

159 Compromisso é com os trabalhadores, diz CPT. Jornal Folha de São Paulo, Caderno Política-
Economia, p. 6, 06.06.1986. http://acervo.folha.com.br/fsp/1986/06/06/2/. Acesso em 30.08.2013 
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mais organizados, também reagiam em emboscadas, surpreendendo grupos que os 

ameaçavam de despejos em áreas nas quais já ocupavam há muito tempo.  

A partir da década de 1990, além do apoio da CPT, passou a se organizar na 

região, principalmente próximo a Parauapebas e Marabá, núcleos do MST, que de 

forma organizada iniciava uma sequência de ocupações de fazendas consideradas 

improdutivas ou com suspeitas de irregularidades e a montar acampamentos à beira das 

rodovias, como forma de pressão para que o INCRA realizasse desapropriações e 

constituísse assentamentos.  

A reação foi brutal, tanto das milícias organizada pelos fazendeiros, como da 

Polícia Militar. E os assassinatos de lideranças persistiram, já que as mesmas eram tidas 

como as principais incentivadoras, e a lista de marcados para morrer foi sendo 

executada, à revelia das autoridades.  

Uma guerra silenciosa se desenvolveu na região. Outro tipo de silêncio, diferente 

daquele da censura imposta pela ditadura quando se impedia assim que o país tomasse 

conhecimento dos abusos que eram cometidos. Na transição para a democracia, o 

silêncio era causado pela conivência das autoridades constituídas.  

A luta que se travava agora era muito mais do que contra um regime, era contra 

uma estrutura jurídico-política, na qual se erguiam imensos muros que apartavam 

pobres migrantes e miseráveis camponeses, do grande proprietário de empresas 

oriundas do sul/sudeste/centro-oeste e de latifundiários que construíram seu grande 

poder patrimonial à custa da corrupção dos agentes públicos e do banditismo 

profissional que falsificava em cartórios registros de terras devolutas. 

 
Duzentas pessoas foram assassinadas em disputas de terras do final da 
Guerrilha até o início do governo Sarney, estimou a Comissão Pastoral da 
Terra. As mortes no campo continuaram no governo Collor. Sindicalistas e 
padres pediram proteção para Expedito Ribeiro, presidente do Sindicato de 
Rio Maria. Ribeiro foi assassinado. Um mês depois, o sucessor dele no 
sindicato Carlos Cabral, foi baleado. Sobreviveu. Naqueles anos morreram 
Arnaldo Delcídio, presidente do sindicato de Eldorado do Carajás, três 
“formigas” na fazenda Santa Clara, em Ourilândia do Norte, e outros cinco 
na São Francisco, em Eldorado. (NOSSA, 2012, p. 250) 
 

 
 Enquanto isso, nos subterrâneos do sistema, a comunidade de informação, agora 

completamente fora de controle como decorrência do fim do regime militar, reforçava 

fantasmas antigos e criava novos.  O último documento que tivemos acesso, um 

memorando do SNI contendo em anexo um relatório sobre a região do Araguaia, datado 

de 1986, é um reflexo de um comportamento recorrente desde o final da Guerrilha, a 
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procura obsessiva por evidências que apontassem para uma reorganização de 

movimentos guerrilheiros no Sul do Pará.  

Tal fato ocorria não somente pela preocupação do regime militar com a 

segurança nacional, ideologia que motivou inúmeras ações na região, mas também pelos 

documentos encontrados em mãos de dirigentes do PCdoB, já citados neste trabalho, 

quando a direção desse Partido foi atacada numa reunião que fazia na região da Lapa, 

em São Paulo. No entanto, não fazia nenhum sentido que isso se mantivesse em pleno 

governo da Nova República, com o próprio partido comunista atuando na legalidade. 

 Contudo, mantinha-se o discurso que prevaleceu por décadas, com esses agentes, 

antes sob o comando do Major Curió, enfatizando anacronicamente uma possível 

organização guerrilheira, abstendo-se de enxergar o óbvio, a disputa desigual na luta 

pela terra e os visíveis comportamentos criminosos de milicianos a serviço de 

fazendeiros que se tornaram poderosos devido ao mecanismo ilegal de grilagens de 

terras.  

No olhar obtuso desses agentes, era uma guerra organizada por um único lado, 

comandada por padres e comunistas. 

 
O desencadeamento do movimento conhecido como “A Guerrilha do 
Arguaia”, neutralizado há cerca de dez anos passados, trouxe, à aqueles que 
pretendem chegar ao poder através da luta armada, iniciada pelo interior do 
país, uma série de ensinamentos, dos quais três se destacam. 
1) Trabalho de massa abrangendo toda a área a ser liberada; 
2) Utilização de membros da população local para a prática de ações de 
enfrentamento, deixando aos guerrilheiros os atos de fustigamento; e 
3) Estrutura administrativa do movimento acobertada por uma frente política. 
(...) 
A forma encontrada para garantir a eficácia do trabalho de massa foi o 
açodamento dos conflitos fundiários, surgidos em razão das ampliações das 
fronteiras agrícolas, onde as questões agrárias são, por excelência, fatores 
primordiais do desenvolvimento regional.160 
 
 

 Assim, atribui-se à radicalização da luta pela terra um objetivo estratégico que 

visava retomar o Movimento Guerrilheiro, agora reforçado com base na experiência 

adquirida. A questão fundiária seria, portanto, o pretexto para a identificação de 

lideranças e organização dos trabalhadores, utilizando-se como instrumentos os 

sindicatos de trabalhadores rurais e suas delegacias, que passavam a aglutinar milhares 

de potenciais revolucionários, e que se ramificavam por todo o território brasileiro. “O 

êxito de tal mobilização deve-se, em sua maior parte, ao clero, dito progressista, que sob 

                                                 
160 Ressurgimento do Movimento Guerrilheiro na área rural. Memorando nº 285/02/CH/GAB/SNI. 
Serviço Nacional de Informações. Gabinete do Ministro. 
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o pretexto de pregar a Teologia da Libertação arrebanhou (...) mais de um milhão de 

fiéis (...) e para a formação de líderes rurais”.161 

 
A exaltação dos atos ilegais, praticados pelos membros das comunidades, por 
parte dos clérigos – cujas palavras para o rurícola têm o valor de 
ensinamentos de Deus – fazem com que o grupo se norteie em conceitos 
errôneos de vida em sociedade, partindo para ações de enfrentamento e dando 
origem aos Grupos de Auto-Defesa.162 
 

 Essas análises, elaboradas por esses agentes, guardam profundas semelhanças 

com os argumentos utilizados pelos fazendeiros, e posteriormente à sua criação, pelos 

dirigentes da UDR. Era, também, a base dos discursos dos representantes do regime 

militar até 1984, apresentando uma sintonia que alimentavam as decisões políticas e até 

mesmo influenciavam nas decisões judiciais, reforçando uma criminalização na atuação 

do movimento camponês que persistiu pelas décadas seguintes.  

Consolidou-se, assim, uma abordagem ideológica sobre a questão agrária que 

terminou prevalecendo nas discussões sobre esse tema, menosprezando as 

consequências sociais geradas pela concentração de terras no Brasil, especialmente na 

região Amazônica, em que a grilagem foi acintosa e os crimes de pistolagem deram a 

tônica do poder exercido com base nessas desigualdades. Inverteu-se a lógica de uma 

realidade social inegavelmente pervertida pela concentração da terra. 

 Esse comportamento funcionou como uma espécie de senha, que indicava haver 

espaços para adoção de medidas radicais para resolver os problemas de invasões de 

terras, como as execuções de posseiros e lideranças que estivessem incomodando.  

No entanto, sucederam-se os assassinatos, e eram comuns as declarações de 

fazendeiros, e até mesmo delegados, que responsabilizavam as vítimas, por terem elas 

provocados suas mortes. A morte dessas lideranças camponesas tinha um preço, mas 

suas vidas pouco valiam no ambiente criado por políticas públicas que os atraíram para 

a região, e depois pouco foi feito para evitar suas expulsões. 

 

3.3.2 – Depois de Canuto e Josimo, Paulo Fonteles: cortando o “mal” pela raiz. 

 

                                                 
161 Idem 
162 Idem 
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 “O padre pode ficar descansado, pois naquela região o pessoal não avisa, 

simplesmente executa”.163 Essa declaração acintosa foi proferida por um membro da 

UDR, diretor administrativo nacional daquela entidade. Na mesma matéria, em outubro 

de 1987 publicada pelo jornal Folha de São Paulo, frases ofensivas e difamatórias 

contra o padre Ricardo Rezende, que acusava a organização de estar por traz de vários 

crimes, dão a demonstração da ousadia e da completa impunidade com que se agia no 

Sul do Pará. 

 Toda essa empáfia era demonstrada poucos meses depois do assassinato do 

advogado, dirigente do PCdoB e ex-deputado estadual Paulo Fonteles, desde muitos 

anos antes, já marcado para morrer. Em 1984, ainda como Deputado Estadual pelo 

PMDB,164 Fonteles apresentou em plenário da Assembleia Legislativa do Pará, uma 

lista de marcados para morrer, na qual constava, além do seu nome o de João Canuto e 

do deputado João Batista do PSB. Ele foi assassinado em 1987 e João Batista no ano 

seguinte. No dia do enterro deste, em Belém, o dirigente do PCdoB do Pará, Neuton 

Miranda, relembrou essa denúncia, como uma prova de que os crimes naquele Estado 

eram anunciados, aconteciam e permaneciam impunes. 

 
Durante o ato público, o presidente da executiva regional do PCdoB, Newton 
Miranda, afirmou que a denúncia feita em julho de 84, pelo então deputado 
estadual Paulo Fonteles, do PCdoB, está sendo confirmada. Fonteles, 
advogado de sindicatos rurais, como Batista, disse naquela época, no plenário 
da Assembleia, que havia uma lista de lideranças rurais a serem mortas, 
definida numa reunião de fazendeiros ocorrida no município de Paragominas, 
em maio daquele ano. 
Exibindo jornais da época, Miranda citou que “entre os marcados para 
morrer” estavam Sebastião Bandeira (sindicalista de Tomé-Açu), João 
Canuto (Rio Maria), Paulo Fonteles, João Batista, deputados federais Ademir 
Andrade (PSB-PA) e Benedito Monteiro (PMDB-PA) e Socorro Gomes. 
Bandeira foi morto em 85, Canuto em 86, Fonteles em 87 e João Batista, 
88.165 
 

 
 Paulo Fonteles atuou como advogado dos camponeses desde 1976, pela 

Comissão Pastoral da Terra. Nessa condição, mas também como militante do PCdoB, 

                                                 
163 UDR e padre da CPT trocam acusações de assassinato. Jornal Folha de São Paulo. Política, 1º 
caderno, p.A-11. 18.10.1987. http://acervo.folha.com.br/fsp/1987/10/18/2. Acesso em 30.08.2013. 

164 O PMDB foi o partido que o abrigou devido à ilegalidade do PCdoB, ao qual era de fato vinculado e a 
ele se filia logo após a sua legalização, para concorrer à Assembléia Nacional Constituinte. Embora 
tivesse obtido pouco mais de 10.000 votos, essa quantidade não foi suficiente para elegê-lo. Sem 
mandato, Fonteles ficou exposto à sanha criminosa dos pistoleiros a serviço do crime organizado 
comandado pela UDR. Sua morte fora anunciada. 

165 Duas mil pessoas acompanham enterro de deputado morto em Belém. Jornal Folha de São Paulo, 
Caderno Política, p. A-8, 09/12/1988. 
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então na clandestinidade, acompanhou os principais conflitos aqui relatados, sempre se 

destacando na defesa dos posseiros e, ao mesmo tempo, procurando atraí-los para o 

PCdoB, partido que organizara a Guerrilha do Araguaia, que se sentia também 

responsável pelo rumo que tomava as lutas dos trabalhadores rurais naquela região. 

 Desde então, um ano após o fim da Guerrilha, e ainda com as “operações 

limpezas” que aconteciam com o intuito de “eliminar os vestígios” das mortes e 

execuções que aconteceram, promovidas por agentes do regime militar sob o comando 

do Major Curió, Fonteles exercia muito mais do que a tarefa de defender os camponeses 

como advogado da CPT. Ele cumpria também o trabalho de resgatar a memória da 

Guerrilha, e de identificar antigos militantes e moradores da região que atuaram ou 

deram apoio àquele movimento.  

Ao mesmo tempo em que isso acontecia, e a história ia sendo redescoberta pela 

ação de um dedicado militante, novas lideranças foram sendo contatadas por ele para se 

tornarem membros do partido que havia combatido a ditadura militar nas matas do 

Araguaia. Dentre essas destacadas lideranças, estavam João Canuto, Expedito Ribeiro 

de Souza, Braz Antonio de Oliveira, todos assassinados, como ele, além de Orlando 

Canuto, filho de João Canuto, que escapou por pouco da morte, num atentado no qual 

seus dois irmãos (Paulo e José Canuto) foram assassinados. 

 Fonteles também foi responsável por trazer à militância um velho combatente do 

PCdoB, Amaro Lins, que se tornou camponês na região de São Geraldo do Araguaia. 

Na pesquisa que desenvolvi anteriormente, na década de 1990, para obtenção do grau de 

Mestre, pude entrevistar seu Amaro, cuja história me impressionou e que relatei no 

trabalho que se transformou em livro. (CAMPOS FILHO, 2012, p. 241-244).  

No depoimento que me concedeu, no ano de 1996, quando eu já havia concluído 

o Mestrado e retornava à região para estabelecer contato com parentes dos camponeses 

que participaram da Guerrilha; ele explicou como teve o contato com Paulo Fonteles. 

Tendo permanecido na região, após sair da Guerrilha devido ao envolvimento com uma 

jovem que não era do grupo, Amaro Lins procurou ajuda com o padre Aristides Camio, 

a quem relatou a sua história.  

 
Aí eu contei toda a história. Nesse tempo eu tinha ficado sem documento, 
sem nada e no mundo, como se diz, no mato sem cachorro, não tinha nada, os 
documentos que eu tinha eles deram fim. Então, conversando com Aristides 
que jeito que ele dava prá gente recuperar algumas coisas. E por intermédio 
do Aristides foi tempo que eles disseram daqui a alguns dias você aparece lá 
em São Geraldo, prá gente conversar direito e tinha uma pessoa aí que eu vou 
trazer prá a gente conversar lá em São Geraldo. Justamente nós viemos, 
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montado até... naquela época não tinha estrada não tinha nada, e viemos... 
arranjemos dois animal lá, com o vizinho e viemos montado de lá prá cá. 
Chegamos aqui... saímos de manhã e chegamos quase de noite aqui em São 
Geraldo. Procurei o Aristides e encontrei na casa... devia ser dele. Ele disse 
"Seu" Amaro, depois da janta vem uma pessoa para conversar contigo. 
Justamente naquele dia chegou Paulo Fonteles, que eu não conhecia, me 
identificou, eu disse que era do partido ele disse que também era do partido, e 
fez a ligação de mim para o partido em Belém, e desse dia em diante, 
companheiros foi que eu passei a viver a vida entre o partido e a situação até 
hoje, e com muita dificuldade venci (...).166 
 
 

 Depois do contato com Fonteles, “seu” Amaro se reincorporou ao PCdoB, e ao 

lado do “velho” Doza, José Basílio Siqueira, antigo militante comunista de Conceição 

do Araguaia e ex-combatentes das ligas camponesas ao lado de Gregório Bezerra, 

tornaram-se os dirigentes mais experientes da região, com os quais ele sempre contava 

nas visitas que fazia aos camponeses.  

Antes de ir morar em São Geraldo, onde faleceu no ano 2000, “seu” Amaro 

viveu na região da Piçarra, onde pôde participar e dar apoio à luta dos posseiros na 

Guerra dos Perdidos. João de Deus Nazário, enteado de um dos líderes do Movimento, e 

que se tornou amigo de Amaro Lins desde quando o conheceu, e por ele entrou no 

PCdoB, também falou da importância de Paulo Fonteles na organização do PCdoB na 

região: 

 
– É, porque o Paulo Fonteles era um companheiro que deu assistência... no 
nosso Estado do Pará ele foi advogado e foi deputado, ele deu assistência... o 
PCdoB nunca teve uma assistência como na época em que ele foi dirigente 
do partido no nosso Estado do Pará. E dava assistência, e aí reuniu com o 
compadre Amaro e discutiu prá ele vir aqui prá São Geraldo, prá pegar mais 
o apoio do município, o contato geral do município. E só assim tinha 
condição de ajudar e dar mais apoio, e chegar mais ao conhecimento do 
pessoal na região.167  
 
 

 Com seu trabalho à frente da CPT Paulo Fonteles também ia reorganizando o 

PCdoB na região. Essa atividade não criava nenhum conflito com os membros da Igreja, 

já que havia uma relação de confiança entre eles e o trabalho realizado, na defesa dos 

camponeses, era feito em aliança entre esses dois setores. Mais do que isso, havia 

também uma relação de amizade entre eles. Essa relação, seguramente, incomodava os 

                                                 
166 Depoimento de Amaro Lins, militante do PCdoB, à época da Guerrilha destacado por esse partido para 
atuar no Araguaia como base de apoio dos guerrilheiros. Na época já com idade avançada, ele viveria 
compondo uma família de camponeses. Essa entrevista foi concedida numa modesta casa onde residia, 
em 26 de fevereiro de 1996, na cidade de São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. Quando concedeu 
a entrevista “seu” Amaro Lins estava com 75 anos de idade. 

167 Depoimento de João de Deus Nazário. Concedida a Romualdo Pessoa, em São Geraldo do Araguaia. 
Em 26.02.1996. 
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agentes da repressão, membros da comunidade de informação, que atuavam na região e 

expunha em tons ácidos em seus relatórios esse trabalho que era desenvolvido.  

 Quatro momentos, nessa conflituosa região, despertaram o ódio e a preocupação 

das forças de segurança com a atuação de Paulo Fonteles: o conflito na fazenda Capaz; 

a Guerra dos Perdidos; as eleições do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição 

do Araguaia e a criação do Sindicato em Rio Maria. Situações em que, pela ação da 

igreja e a CPT, os trabalhadores conseguiram avanços significativos em suas lutas. Mas 

que também, a partir daí, pela atuação de Fonteles, boa parte das lideranças sindicais 

passaram a entrar no PCdoB, embora mantivessem suas atividades pastorais ao lado dos 

padres que também os ajudavam na luta. 

 Na cidade de Rio Maria, que se transformou em um verdadeiro símbolo de luta e 

resistência camponesa168, as lideranças que assumiram a direção do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais entraram para o PCdoB por influência de Paulo Fonteles, e pela 

afinidade que tinham com a luta dos guerrilheiros.  

 

Figura 15 – Caravana dos Familiares dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia 

 
Fonte: Arquivo de família 

                                                 
168 A história da luta dos camponeses de Rio Maria pode ser vista no documentário Esse homem vai 
morrer: um faroeste cabloclo, narrado pela atriz Dira Paez a partir dos relatos do Padre Ricardo Rezende 
de Figueira. Disponível no Youtube, em seis partes: http://www.youtube.com/watch?v=3PRyOo6fohI. 
Também no programa Linha Direta, exibido pela Rede Globo, numa encenação dos atentados contra João 
Canuto e seus filhos, e também as mortes de Paulo Fonteles e João Batista. “Linha Direta Justiça – 
Violência no Campo”: http://www.youtube.com/watch?v=ppe6at7A0cM 
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Foto da primeira caravana dos familiares dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia. O ano é 1980. À 
esquerda, de bermuda e boné, o advogado da CPT e militante do PCdoB Paulo Fonteles. 

 

Na medida em que se tornava claro a participação de Fonteles nessas 

articulações e, principalmente, após a preparação da 1ª Caravana dos Parentes dos 

Mortos e Desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, em 1980, (FIGURA 15) que contou 

com o seu total envolvimento, ele passava a ser mais visado pelo SNI e CIE, ao mesmo 

tempo em que se constituía em um dos principais inimigos dos grileiros e depois da 

UDR. 

 
Cumpre importante papel de advogado de familiares de mortos e 
desaparecidos que, em histórica caravana percorrem a região por mais de dez 
dias em fins de 1980. Tal caravana é um marco da luta dos direitos humanos 
no Brasil. Dessa atividade escreve um conjunto de artigos para a "Tribuna da 
Luta Operária" onde afirma que no Araguaia a luta fora de massas, tomando a 
posição contrária de que nas matas da Amazônia a mais contundente 
oposição ao regime militar teria sido um "foco" que, na linguagem política é 
o mesmo que atuar sem o povo, como uma espécie de seita. Compreendeu, 
como poucos que a luta é um problema científico do ponto de vista de 
entender as necessidades populares.169 
 
 

 O permanente monitoramento das atividades de Fonteles, aliado à obsessão 

mantida pelos agentes da comunidade de informação, em relação a uma possível 

reorganização dos núcleos guerrilheiros, levantam outro tipo de suspeitas sobre o seu 

assassinato. Fonteles já havia sido preso durante a ditadura militar, quando militava na 

Ação Popular Marxista-Leninista (AP-ML).  

Na cadeia, ao tomar conhecimento da existência da Guerrilha do Araguaia 

decidiu entrar para o PCdoB, decisão facilitada posteriormente pela fusão que ocorre 

entre essas duas organizações. Já era, portanto, um quadro visado pelos órgãos de 

segurança da ditadura. Suas ações, a liderança que exercia e o trabalho que desenvolvia 

à frente da CPT, na defesa dos posseiros, incomodava tanto à essa estrutura repressora, 

quanto aos grileiros e fazendeiros. Embora tivesse se desligado da CPT logo quando se 

candidatou à Constituinte, Fonteles continuou assessorando juridicamente diversos 

sindicatos do Estado e, principalmente, no Sul do Pará.  

No ano em que foi assassinado, 1987, quatro meses antes, durante o aniversário 

de 25 anos de reorganização do PCdoB, no mês de fevereiro ele se filiara ao partido do 

qual já era militante. “Assinou, entusiasmado e feliz a ficha de filiação do partido que 

                                                 
169 Paulo Fonteles, mártir da luta pela terra. Por Paulo Fonteles Filho. Publicado em 11.06.2013. Acessado em 
01.07.2013.  http://grabois.org.br/portal/revista.int.php?id_sessao=9&id_publicacao=913&id_indice=3682 
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tanto amava”. 170 Mas esse passo, aliado à perda do seu mandato de Deputado Estadual, 

pode ter determinado a ordem para a sua execução. 

As fortes suspeitas são de que seu assassinato foi tramado nos moldes dos 

consórcios que existiam na região e que já tinham decidido, e decidiriam mais vezes 

após a sua execução, sobre o destino de muitas lideranças: a morte, decidida por um 

cartel macabro, comandada pela UDR. 

 Porém, não deve ser desconsiderado o fato de que seu assassinato pode ter sido 

facilitado por esses agentes que bisbilhotavam a área, e o tinham como um perigoso 

articulador político e principal responsável na região por reacender a história da 

Guerrilha do Araguaia, com a valorização da coragem dos seus combatentes. Ele, por 

essas ações, se tornou um inimigo dessas forças, e por consequência, do regime militar e 

dos fazendeiros que se beneficiavam das estruturas deficientes criadas para a região. 

 No mesmo ano do assassinato de Paulo Fonteles, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, 

publicou um artigo em seu Jornal Pessoal, em que detalha passo-a-passo a trama que 

envolveu esse crime.  Identificado o assassino, James Sylvio Vita Lopes, Pinto se 

debruçou sobre os seus passos e refez os caminhos tomados pelo assassino, bem como 

os contatos por ele estabelecidos, antes de consumar o fato. O artigo, extenso, é muito 

interessante e revelador. Deve ser lido. Mas, o que nos interessa, principalmente, é a 

relação que indica existir entre Vita Lopes e os órgãos de segurança. 

 
Entre os amigos, poderia estar o diretor da Polícia Federal Romeu Tuma. José 
Antonio da Silva, que trabalhou com James na empresa de segurança J. V., 
disse ao delegado Otacílio Mota que seu patrão almoçou com Tuma no 
Hilton Hotel. O próprio José Antonio não presenciou o almoço, mas quem 
deu a informação foi Walter Cardoso, segurança do Hilton.  
(...) O proprietário do Hotel Milano, o francês Jean François Le Cornec, 37 
anos, declarou ao delegado Mota ter sabido, “por terceiros”, que James “seria 
pessoa ligada ao Serviço Nacional de Informações”, boato esse reforçado 
pelo fato de que James foi visto no hotel conversando com Rubineti, “pessoa 
ligada ao serviço de informações”. Um dos agentes da empresa de segurança 
de James, que trabalhou para ele na fazenda de Joaquim Fonseca, um 
segundo-tenente da reserva do Exército conhecido apenas como Paulo, foi 
declarado como informante do SNI por José Antonio da Silva, também 
contratado como segurança por Vita Lopes. 
(...) 
Dois delegados e um investigador da polícia mantiveram James de Vita 
Lopes sempre bem informado sobre as investigações do delegado Otacílio 
Mota, que se reportava apenas a um reduzido número de integrantes do 
governo. O próprio James admite na carta datada de 4 de agosto que estava 

                                                 
170 Nem a força dos ventos pode derrubar um ideal. Paulo Fonteles Filho. Publicado em 13 de junho de 
2012: http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=1346:paulo-
fonteles-nem-a-forca-dos-ventos-pode-derrubar-um-ideal. Acessado em 01.07.2013 
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“prestes a embarcar para Belém” quando recebeu “telefonemas de amigos 
para que não retornasse porque era suspeito de envolvimento no assassinato 
de Fonteles. Os amigos disseram que ele seria preso no aeroporto e, quando 
fosse colocado na cadeia, poderia ser linchado por militanes do PCdoB e por 
João Batista. 
Entre esses amigos policiais está um ex-delegado do DOPS, que atuou 
durante a repressão aos posseiros da gleba Cidapar, a grande missão que 
James desempenhou entre 1981 e 1984. 
 
 

 A morte de Paulo Fonteles, liderança jovem assassinada aos 42 anos de idade, 

era do pleno interesse dos latifundiários, representados na UDR e teve como seu 

executor um elemento já habituado aos serviços sujos, que agia impunemente à revelia 

da Lei, como tantos outros, e em muitos casos protegidos por um judiciário corrupto 

que na maioria das vezes atendia aos interesses dos fazendeiros.  

Mas, Fonteles era também um enorme empecilho ao objetivo dos militares e dos 

órgãos de segurança, eliminar os vestígios da existência do Movimento Guerrilheiro, e, 

principalmente, da guerra que foi travada em seu final com a tortura e execução de 

dezenas de guerrilheiros presos com vida. Ao se tornar peça fundamental na caravana 

dos familiares desses guerrilheiros, e após escrever uma série de artigos para o jornal 

Tribuna da Luta Operária, depois editados em um pequeno livreto, (FONTELES, 2002) 

com o objetivo de “redescobrir a memória” da Guerrilha, e se destacar como o principal 

reaglutinador dos comunistas na região Sul do Pará, área da Guerrilha, ele se constituiu 

também em um elemento incômodo para essas forças de segurança que atuavam na 

região. 

 No entanto, após as mortes de Paulo Fonteles e do deputado João Batista, e 

desafiando todas as mobilizações feitas no Brasil e no exterior, os crimes se sucederam 

de maneira crescente no Sul do Pará, e destacadamente continuaram atingindo as 

principais lideranças. O auge dessas mortes foi o ano de 1989, segundo a CPT.  

Porém, as execuções prosseguiam cumprindo a lista dos condenados à morte. A 

Lei, a justiça, pareciam não incomodar os assassinos e mandantes. E a polícia era, acima 

de tudo, cúmplice. Os atentados cometidos contra os irmãos Canuto, em 1990, 

comprova isso, além dos fatos já narrados da parceria desta com os pistoleiros nas 

desocupações de áreas de posse.  

 

3.3.3 – A marca da impunidade e a licença para matar 
 

“Em relação aos crimes do campo prevalece a impunidade. E a impunidade é 
uma espécie de licença para matar. Porque na medida em que não há punição, 
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pistoleiro que mata aqui hoje e não recebe nenhum tipo de punição amanhã 
ele estará pegando outra empreitada ali em outra cidade e matando outro 
trabalhador. Então a pistolagem virou uma profissão, infelizmente financiada 
pelo dinheiro do latifúndio e acobertada pela impunidade”171 

 

 A certeza da impunidade, aliado à frieza que os marca como pistoleiros, e o 

código de matador, os mantinham calados quanto à revelação dos verdadeiros 

mandantes pelos crimes, mesmo quando eventualmente eram presos. Tal fato a se somar 

à própria maneira como eles eram contratados, por meio de um intermediário, decidido 

após reunião de vários fazendeiros, que formavam um cartel, ou consórcio, de forma a 

dissipar as responsabilidades.  

A proliferação da pistolagem também decorria dos fatores sociais, gerados pelas 

políticas públicas mal implementadas para a região amazônica, e a demanda criada pela 

frieza criminosa de grileiros que não viam outra alternativa para manter o poder sobre 

terras adquiridas ilegalmente. Pistoleiro se tornou uma profissão em um mercado da 

morte valorizado por esses cartéis numa região que ficou marcada como a de um 

faroeste caboclo. 

 
A história que você lerá a seguir retrata a vida de um homem que nasceu 
numa vila no meio da selva amazônica e que tinha tudo para se tornar um 
pescador pacato, esquecido nos rincões da floresta, como tantos que existem 
na Amazônia. Uma gente abandonada pelas autoridades e pelo Governo, em 
cujos povoados até hoje não há energia elétrica, água encanada, esgoto, 
escolas, postos de saúde. Onde a segurança é inexistente e a polícia não põe 
os pés. Um universo naturalmente belíssimo, habitado por animais 
fascinantes e forrado de árvores centenárias e rios que parecem não ter fim. 
Desse mundo fabuloso e inóspito, saiu Júlio Santana, um brasileiro que 
passou a vida matando brasileiros. (CAVALCANTI, 2006, p.18) 
 
 

 Assim o jornalista Klester Cavalcanti apresenta a “história real” de seu 

entrevistado, “Júlio Santana, o homem que já matou 492 pessoas”. Um pistoleiro 

surgido e criado na Amazônia, cuja lista de crimes se espalha por vários estados 

brasileiros. Um relato daqueles que muitas pessoas se recusam a acreditar, porque 

vivem distante de uma realidade inóspita e cruel. Trata-se muito mais do que a história 

de um indivíduo, mas de uma realidade que se repetia por vários cantos de uma região 

em guerra, onde esses personagens se confundiam com aqueles que usavam fardas e 

deveriam servir, em nome do Estado, para conter a criminalidade. 

                                                 
171 Depoimento de Batista, agente pastoral – Extraído do documetnário: Nas terras do Bem Virá – A luta 
pela terra na Amazônia. Disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VibNE-8dN7o 
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 Júlio Santana, tanto quanto outros pistoleiros que atuavam impunemente na 

região Sul do Pará e no norte do atual Estado do Tocantins, até 1989 ainda Estado de 

Goiás, no chamado Bico do Papagaio, só foi preso uma vez. Por puro descuido, mesmo 

tendo executado quase quinhentas pessoas. O que só pode ser possível por conivência, 

incompetência e parceria nesses crimes. No entanto, ficou pouco tempo preso.  

Tendo em sua lista pessoas assassinadas em várias áreas desse estudo, inclusive 

em Serra Pelada, onde assassinou três pessoas, ele esteve presente no combate aos 

guerrilheiros, atuando a serviço do delegado de Xambioá, Carlos Marra. Foi de sua 

arma que partiu o tiro que acertou no ombro o guerrilheiro Geraldo (José Genoíno). E 

uma de suas primeiras mortes foi da guerrilheira Maria (Maria Lúcia Petit). O ano era 

1972, e desde aquela época, a pistolagem já andava lado a lado com as forças policiais à 

procura de “subversivos”.  

 

Quadro 2:  LIDERANÇAS ASSASSINADAS NO SUL DO PARÁ 
 

MUNICÍPIO LIDERANÇA DATA PROCESSO 
1. São Geraldo 
do Araguaia 

Raimundo Ferreira Lima (Gringo) 
– sindicalista 

1980 Sem processo – Sem mandantes 
ou autores formalmente acusados 

2. Marabá Gabriel Sales Pimenta – Advogado 1982 23 anos de tramitação 

3. Rio Maria Belchior Martins Costa – 
Sindicalista 

1982 Acusados foragidos 

4. Tomé-Açu Benedito Alves Pereira – 
Sindicalista 

04.07.1984 Sem informações 

5. São Geraldo Lázaro Pereira Sobrinho – 
Delegado Sindical 

20.01.1985 Sem informações 

6. Eldorado dos 
Carajás 

Irmã Adelaide Molinari – 
Religiosa 

02.05.1985 Apenas o pistoleiro julgado e 
absolvido, 19 anos após o crime 

7. Rio Maria João Canuto de Oliveira – 
Sindicalista 

18.12.1985 Mandantes condenados após 18 
anos e foragidos 

8. Belém Paulo Fonteles de Lima – 
Advogado e ex-deputado, dirigente  
do PCdoB 

1987 Sem informações 

9. Rio Maria Brás Antonio de Oliveira – 
Sindicalista/Membro do PCdoB 

04.04.1990 Acusados foragidos. 

10. Rio Maria Ronan Rafael Ventura – Membro 
do PCdoB 

04.04.1990 Acusados foragidos 

11. Rio Maria José Canuto de Oliveira 22.04.1990 Acusados foragidos 

12. Rio Maria Paulo Canuto de Oliveira 22.04.1990 Acusados foragidos 

13. Rio Maria Expedito Ribeiro de Souza 02.02.1991 Pistoleiro condenado e foragido. 
Mandante condenado a prisão 
domiciliar (já falecido) 

14. Eldorado dos 
Carajás 

Arnaldo Delcídio Ferreira – 
Sindicalista 

01.05.1993 12 anos de tramitação 

15. Eldorado dos 
Carajás 

Antonio Teles  (Sindicalista) e sua 
esposa Alcina Teles 

02.10.1994 11 anos de tramitação 
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16. Mãe do Rio Reijane Guimarães – Sindicalista – 
Mov. Mulheres 

1995 Sem informações 

17. Parauapebas Onalício Barros e Valetim Serra – 
Líderes do MST 

26.03.1998 08 anos de tramitação 

18. Parauapebas Euclides Francisco Paulo 26.09.1999 Apenas o pistoleiro condenado e 
cumprindo pena 

19. Rondon do 
Pará 

José Dutra da Costa (Dezinho) – 
Sindicalista 

21.11.2000 05 anos de tramitação – 
Acusados foragidos 

20. Marabá José Pinheiro de Lima 
(Sindicalista) mais esposa e filho 
de 15 anos. 

2001 Acusado foragido 

FONTES: Comissão Pastoral da Terra (CPT) – Sub-Secretaria de Marabá, 
FIGUEIRA (1986, pp.108-115) 

Jornal Folha de São Paulo, 30.01.2005. p.A-12 
ORGANIZAÇÃO: Romualdo Pessoa Campos Filho 

 

No Sul do Pará, as lideranças que buscavam romper a ordem estabelecida, 

dominada por grandes empresas e grileiros de terras, tinham suas cabeças postas a 

prêmio, e entravam na lista de marcados para morrer (Ver QUADRO 2 - lista das 

principais lideranças assassinadas). Pistoleiros e policiais se confundiam numa região 

em que um dia se imaginou ser ocupada por “homens sem terras”. Os crimes seguintes 

em Rio Maria, que mais uma vez vitimou membros do PCdoB, diretores do sindicato, 

foram praticados por policiais pistoleiros. O mercado do crime, que atraiu Júlio Santana, 

funcionava plenamente, e impune, até a última década do século XX.172 

 O padre Ricardo Rezende Figueira, por muito tempo figurando na lista dos 

marcados para morrer no Sul do Pará, onde atuou em Conceição do Araguaia e depois 

como pároco na cidade de Rio Maria, registrou dia a dia em seu diário todos os 

acontecimentos que marcaram aquela região.  

Tornou-se mais do que uma testemunha dos fatos ocorridos, principalmente em 

Rio Maria, foi um participante ativo postando-se vibrantemente ao lado dos 

camponeses, guiando-se por preceitos evangélicos que estabelecia a necessidade de a 

Igreja Católica colocar-se ao lado dos oprimidos. Assumiu, também, ali, a coordenação 

da Comissão Pastoral da Terra, instrumento pelo qual denunciava os crimes cometidos 

pelos cartéis dos latifundiários. Seu relato, transformado no livro “Rio Maria, Canto da 

                                                 
172 A prática da pistolagem não se encerra na última década do século XX. Ela persiste em pleno século 
XXI, e uma de suas últimas vítimas foi a missionária Doroty Stang (2005), em Anapu (PA). Stang no 
final da década de 1970 atuava na cidade de Conceição do Araguaia e atuou ao lado do padre Ricardo 
Rezende, estando presente em sua ordenação, e também com “Gringo”, assassinado em 1979. Ela, assim 
como o padre, tinha o seu nome marcado para morrer, pelas mesmas razões, incomodava os fazendeiros 
por sua luta ao lado dos camponeses da Amazônia. (Pistolagem, justiça e impunidadeno Pará. Ed Carlos 
de Souza Guimarães, 06/07/2010. http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/15-
artigos/306-pistolagem-justica-e-impunidade-no-para). Acessado em: 10.08.2013. 
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Terra”, (FIGUEIRA, 2008) expõe de maneira crua todos os acontecimentos que 

antecederam e sucederam esses crimes. 

 As evidências apontam que as razões dos crimes que foram cometidos no mês de 

abril de 1990 estiveram relacionadas à luta pela posse na fazenda Suaçuí.  

Primeiramente, as vítimas foram dois mecânicos, ambos do PCdoB, Braz Antonio de 

Oliveira e Ronan Rafael Ventura. Alguns dias depois das mortes, Padre Ricardo recebeu 

a visita de um morador da cidade, João Martins, cunhado de um dos pistoleiros 

envolvido na morte de João Canuto. Ele relatou uma parte da conversa que tiveram, que 

desvenda em certa medida porque os dois foram assassinados. 

 
˗ No dia do enterro do Brás e do Ronan ouvi fazendeiro dizendo: “Houve 
reunião pra decidir a morte do Brás. Ronan morreu porque tava junto. Não 
teve outra razão”. Perguntei se a decisão da morte era por causa do problema 
da antiga Canaã. Respondeu: “Problema das ocupações em geral”. Mas a 
ocupação que temos hoje é a da Suaçuí. (FIGUEIRA, 2008, p.207) 
 
 

  Dessa forma, no contato com gente da cidade com as quais conversava 

cotidianamente, o padre Ricardo foi procurando desvendar as causas e quem estava por 

trás da morte dos dois mecânicos. As características dos homens que estiveram na casa 

de Braz, disfarçando que precisavam de um serviço para conserto de um carro, foram 

dadas pela viúva. Mas, horas antes eles já tinham sido vistos em um bar, e logo 

despertaram a suspeita de que seriam policiais. Com o delegado descobriu que as 

suspeitas eram as de que eles foram mortos por pistoleiros da Fazenda Suaçuí, pois seus 

proprietários suspeitavam que Braz era quem adquiria armas e as repassavam aos 

posseiros para procederem as invasões. (FIGUEIRA, Idem, p. 211).  

O clima na cidade, por ocasião do enterro de Braz e Ronan era de medo, por 

parte dos moradores, e de provocação dos fazendeiros, que comentavam abertamente 

que todos os comunistas iriam morrer. “E o padre é comunista”. (OLIVEIRA FILHO, 

1991, p. 63).  

 
Braz Antonio de Oliveira era militante do PCdoB em Rio Maria. Embora não 
fosse trabalhador rural, nem dirigente sindical, como ativista político dava 
apoio à luta dos trabalhadores. Os fazendeiros suspeitavam que Braz era a 
pessoa que fornecia armas e mantimentos para os posseiros que ocupavam a 
Fazenda Suaçuí, de propriedade de Geraldo de Oliveira Braga, conhecido 
como “Braguinha”. Por isso decidiram matá-lo. Rafael Ventura morreu 
apenas por estar com seu amigo na hora do crime. (Idem, 62-63). 

  

 No entanto, os alvos não eram somente os mecânicos comunistas. Logo em 

seguida, ainda no mês de abril, cerca de 15 dias depois de seus assassinatos, os filhos de 
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João Canuto foram sequestrados pelos mesmos criminosos que haviam executados os 

mecânicos.  

O reconhecimento foi possível devido à fuga espetacular de um dos irmãos 

Canuto, sobrevivente da chacina que terminou com a morte de José e Paulo Canuto, em 

22 de abril de 1990.173 Em depoimentos que deu logo depois de ser encontrado e 

medicado, após sua fuga Orlando Canuto confirmou haver ligação entre o atentado e o 

conflito na Fazenda Suaçuí. 

 

Ao reconstituir o sequestro e o assassinato de seus irmãos, Orlando Canuto 
conta que, durante a viagem, os sequestradores faziam perguntas sobre a 
ocupação da Fazenda Suaçuí e chegaram a afirmar que tinham sido eles os 
assassinos de Braz e Ronan, mortos 18 dias antes. 
(...) 
A polícia invade a fazenda, constata a veracidade das informações sobre o 
uso de mão-de-obra escrava, liberta diversos trabalhadores e prende os 
pistoleiros Marivaldo Ribeiro da Silva, conhecido como “Pássaro Preto”, e 
Aprígio Menezes Soares, ex-posseiro da Fazenda Canaã que virou pistoleiro. 
Na fazenda é encontrada a caixa de ferramentas do mecânico Braz Antonio 
de Oliveira. 
(...) 
Através de suas informações, a polícia prende o sargento da PM, Édson 
Matos e o soldado José Ubiratã Matos Ubirajara, que participaram do 
sequestro e assassinato dos Canutos. (OLIVEIRA FILHO, 1991, p. 65-66) 
 
 

 Embora identificados os mandantes desses crimes, os fazendeiros Geraldo de 

Oliveira Braga, o Braguinha, e Gerdeice Ferreira Marques, proprietários da Fazenda 

Suaçuí, que teve seu nome modificado após os assassinatos, jamais foram presos. Os 

executores, alguns ficaram pouco tempo presos e, ou fugiram ou foram libertados. 

Somente depois da exibição de um programa na TV Globo (ver nota 140 e 173) é que 

um deles voltou a ser preso. Os demais permaneciam em liberdade.  

A sobrevivência de Orlando Canuto, e a sua coragem na identificação dos 

assassinos de seus irmãos, é mais uma comprovação do envolvimento de policiais em 

crimes de pistolagem na região, conforme já relatado nesse trabalho. 

 Um relato do padre Ricardo Rezende demonstra que as suspeitas – e 

comprovações – recaem não somente sobre a polícia. A referência é à condição da 

promotora de Rio Maria. Quando Orlando Canuto e Carlos Cabral, seu cunhado, foram 

detidos, no final de 1989, ele a procurou, e comenta essa situação:  

 
“Encontrei-me com a promotora Eunice na missa das crianças. Ela mora na 
casa do ex-prefeito Adilson Laranjeira, é uma imprudência. Esse fato 

                                                 
173 Linha Direta – Violência no Campo. http://www.youtube.com/watch?v=ppe6at7A0cM 
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certamente compromete sua isenção no inquérito que apura a morte de João 
Canuto, pois Laranjeira é um entre os diversos acusados de autoria intelectual 
do assassinato. (FIGUEIRA, 2008, p.171) 
 
 

 Essas denúncias recaem também sobre membros do judiciário. Segundo 

depoimentos de vários trabalhadores rurais em reportagens para o jornal Folha de São 

Paulo durante o ano de 1980, as ações de um juiz de Araguaína, ocorriam de forma 

ilegal, de maneira a beneficiar os grileiros da região, entre os quais ele próprio. 

Camponeses que viviam na região desde o início da década de 1970 eram expulsos de 

maneira arbitrária. 

  
A “operação limpeza” promovida pelo juiz de Araguaína, em conjunto com 
contingentes policiais, jagunços, pistoleiros, grileiros e fazendeiros, começou 
no dia 9 de setembro de 1980. Nesta operação 30 soldados do município de 
Tocantinópolis, sob o comando do chefe da subárea do 3º Batalhão da Polícia 
Militar, tenente Isaías, despejaram cerca de 200 famílias de suas posses (...) 
na região conhecida como Bico do Papagaio. Dezenas de lavradores foram 
presos e permaneceram detidos nas casas de grileiros e supostos proprietários 
(...) sendo obrigados a assinar documentos em brancos e carteiras de 
agregados (o que dá direito aos fazendeiros-agregadores a expulsá-los das 
terras quando bem entenderem). (KOTSCHO, 1981, p. 39) 
 
 

 As disputas pela terra em regiões de expansão de fronteiras agrícolas assumiram 

a partir da década de 1970 as características de uma verdadeira guerra rural.(Ver 

FIGURA 16)  Centenas de trabalhadores assassinados e milhares de famílias de antigos 

posseiros que haviam migrados para essas regiões foram expulsas na maioria das vezes 

cumprindo mandados judiciais que beneficiavam grileiros.  

Em muitos casos tal fato ocorreu sem que houvessem ordens judiciais, com 

ataques feitos por policiais e pistoleiros, atuando conjuntamente, numa flagrante 

ilegalidade, sem nenhum respeito nem mesmo às crianças e mulheres. As humilhações 

faziam parte do comportamento agressivo e em diversas situações ocorriam além de 

violências físicas, e em muitos casos de estupros. E camponeses eram submetidos a atos 

vexatórios e humilhantes, sendo forçados a praticarem atos libidinosos entre si, às vistas 

de vários outros.  

Os discursos desqualificatórios disseminados por fazendeiros e autoridades, para 

se referirem aos posseiros, ou “invasores”, eram complementados pelos 

comportamentos bárbaros cometidos por verdadeiras quadrilhas de marginais que 

atuavam a seus serviços. Faziam parte da estratégia de submeter pelo medo pessoas 

simples e humildes que tinham como meta apenas adquirir um pequeno pedaço de terra. 

Tornou-se comum na região Sul do Pará, e no Bico do Papagaio, de forma mais 
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abrangente, inverter-se a lógica dos comportamentos. Criminalizava-se o posseiro e a 

pistolagem atuava impunemente como braço da lei. 

 

Figura 16: 

Brasil – vítimas fatais de conflitos ocorridos no campo (1985-1996) 

 

 

 

 

FONTE: Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
APUD: OLIVEIRA (2001, p.185) 
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Orlando Canuto, um sobrevivente, que se manteve na luta e na militância 

comunista, em entrevista em 2009 ao Portal da Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB), entidade da qual era diretor na ocasião, afirmava que 

“mais de 1600 lideranças sindicais políticas e religiosas foram assassinadas entre 1964 e 

1990. ‘A partir de 1990, 80% dos crimes relacionados ao embate da questão fundiária 

ocorrem no Sul do Pará’”.  

Expunha, a seguir, as razões pelas quais isso acontecia, no que coincide com as 

questões pelas quais estamos sendo motivados a estudar a história da violência nessa 

região a partir da década de 1970. 

 
A luta pela terra na região iniciou a partir da década de 70, quando o governo 
federal concedeu incentivos fiscais para colonizar a Amazônia. Houve uma 
grande imigração de diversas regiões do país, o que gerou um choque cultural 
e diversos problemas sociais em relação a disputa pela terra. Muitos 
empresários conseguiram incentivos fiscais para explorar os recursos naturais 
da região, mas não houve um programa de reforma agrária que atendesse os 
trabalhadores rurais e sem terra, o que fomentou os conflitos, pois grande 
parte das terras da região do Pará foram griladas pelo latifúndio e muitos 
fazendeiros apresentam documentos falsificados da posse da propriedade, o 
que dificulta o acesso dos trabalhadores rurais à terra.174 
 
 

 No entanto, os irmãos Canuto não seriam as últimas vítimas dos conflitos em 

Rio Maria, e muito menos na região em estudo. Outra liderança foi assassinada no ano 

seguinte, em 1991, tendo se destacado por sua firmeza na luta e sensibilidade com as 

palavras. Poeta, presidente do Sindicato Rural de Rio Maria e também militante do 

PCdoB, Expedito Ribeiro de Souza foi executado no dia 03 de fevereiro de 1991. 

Menos de se completar um ano dos assassinatos dos irmãos Canutos e dos mecânicos 

Braz e Ronan.  

E tal fato aconteceu malgrado todas as ações políticas desenvolvidas para conter 

a violência e apesar de todas as repercussões dos crimes anteriores, inclusive com fartas 

reportagens em órgãos da imprensa internacional. Persistia a ousadia dos latifundiários, 

escorados na certeza de impunidade e nos apoios políticos que recebiam da UDR e de 

representantes políticos que haviam em vários partidos, a maioria deles também grandes 

fazendeiros.  

E à revelia dos poderes constituídos, já que por diversas vezes parlamentares e 

representantes da CPT e CNBB estiveram na capital federal, em reuniões com o 

                                                 
174 Entrevista com Orlando Canuto: a luta pela terra no Pará. http://portalctb.org.br/site/politica-
agricola-agraria/4663-entrevista-com-orlando-canuto-a-luta-pela-terra-no-par. Acesso em 26.05.2013 
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ministro da Justiça e outros representantes do governo, expondo as dificuldades que 

existiam na região e apresentando-lhes a lista dos marcados para morrer. Dentre os 

quais o próprio Expedito, e os religiosos, padre Ricardo Rezende e Frei Henri Burin des 

Rozieres. 

 Em seu relato diário que fazia enquanto esteve em Rio Maria, publicado 

posteriormente em livro, padre Ricardo deu vazão à sua indignação, pela situação criada 

há mais de uma década, persistindo em meio a assassinatos e impunidades, mas também 

pelo fato de se tratar de uma pessoa com quem ele mantinha uma estreita convivência. 

Assim ele escreveu no dia 04 de fevereiro de 1991, quando retornava de viagem para 

Rio Maria, ao tomar conhecimento da morte de Expedito: 

 
˗ Assassinaram Expedito ontem à noite. 
O susto foi enorme. Era como se recebesse o tiro junto. Lembrei-me 
imediatamente das mortes de Josimo, Paulo Fonteles, João Batista, Canuto. O 
ciclo das “mortes anunciadas”, como a imprensa tem estampado com 
destaque. Em dezembro, Le Monde Diplomatique publicou sua foto e o grito 
de que era ameaçado. Não só Le Monde, mas outros jornais e revistas 
nacionais e estrangeiros deram o mesmo alerta. Em vão nosso encontro com 
Bernardo Cabral, ministro da Justiça! Em vão o encontro do sindicalista com 
o secretário de Segurança Pública! Que sentimento de indignação e 
impotência! Enlouqueceu Rio Maria, o país; que insanidade é essa que 
ninguém é capaz de deter o ciclo dos assassinatos? Até o juiz de direito fica 
indiferente ao que se passa e constata comodamente: “o índice de violência 
nesta cidade é inferior ao da Baixada Fluminense”. Estamos diante de 
assassinatos políticos. Mata-se quem sonha com um mundo melhor e mais 
fraterno. (FIGUEIRA, 2008, p.365). 
 
 

 Na sequência do assassinato de Expedito, uma série de outros atentados 

assustaram Rio Maria. Um mês depois, Carlos Cabral, genro de João Canuto, que 

assumira a presidência do Sindicato, sofreu um atentado e por pouco não foi também 

assassinado, tendo levado um tiro na perna por ter percebido segundo antes a posição do 

atirador.  

A família Canuto também voltou a ser alvo, com Orlando Canuto e Carlos 

Cabral voltando a sofrer outro atentado no dia 14 de maio. Valdério Pereira, ex-

presidente do Sindicato também sofreu um atentado, no dia 15, mas reagiu e eliminou o 

pistoleiro, em uma situação rara de acontecer. 

 A persistência desses crimes, a apatia das autoridades e a confirmação de que as 

ameaças estavam se concretizando, levaram a uma mobilização sem precedentes na 

história da luta rural brasileira, envolvendo no Brasil e no exterior desde partidos 

políticos e entidades sindicais, à igreja e personalidades artísticas. Também a OAB e 
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entidades internacionais de direitos humanos, entraram em um movimento que 

extrapolou as fronteiras brasileiras, levando a criação em 1982 do Comitê Rio Maria. 

 
Foram criados os Comitês Rio Maria, em Rio Maria e em varias outras 
cidades do Pará, do Brasil (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, entre 
outras) e mesmo em outros países, como Inglaterra, França (Paris), Estados 
Unidos (Boston), entre outros. O objetivo desses comitês era, a partir de 
informações do Comitê Rio Maria de Rio Maria, articular uma pressão sobre 
as instâncias políticas e judiciárias, para agilizar o andamento dos processos e 
o cumprimento dos mandatos de prisão. (FIGUEIRA, 2008, p.403)175 
 
 

 A partir daí, com a pressão do Comitê e as repercussões que se sucediam na 

mídia nacional e internacional, alguns condenados começaram a ser julgados, inclusive 

os mandantes dos crimes, fazendeiros já identificados pela desfaçatez com que agiam à 

revelia da lei e confiantes na impunidade.  

Mas, as simples condenações, em alguns casos fato inédito na região no caso dos 

fazendeiros, não significaram que as penas eram cumpridas. As brechas da lei e a 

ineficácia nas execuções dos mandados judiciários e as prisões preventivas não 

cumpridas, que levavam acusados a se esvaírem da área, mantinham a regra que 

persistiu por tantos anos na região, da manutenção da impunidade, escorada no poder 

econômico e político.  

Essa regra, construída ao longo de décadas, consolidara-se a partir da estratégia 

adotada pelo regime militar para a região.  Consistia na defesa da segurança nacional, 

pela qual a massa camponesa representava um perigo eminente, diante do trabalho de 

“proselitismo político” feito pelos comunistas, agora secundados pelos padres através 

das Comunidades Eclesiais de Base e com o apoio da Comissão Pastoral da Terra. 

Com o fim do regime militar, e já a região envolvida em um conflito crônico 

onde acontecia uma guerra desigual contra os camponeses, posseiros que acreditaram na 

promessa de uma “terra sem homens para homens sem terras”, apesar de reagirem 

também de armas em punhos, mas principalmente se organizando nos sindicatos, o 

poder construído mediante esse apoio se consolidou como decorrência da aquisição de 

grandes extensões de terras e a formação de verdadeiros exércitos particulares.  

A UDR, apoiada por uma agressiva bancada de políticos conservadores 

abrigados em vários partidos, inclusive nos que apoiavam o governo da “Nova 

                                                 
175 Anexo 2 – Acompanhamento dos processos criminais dos assassinos, pistoleiros e mandantes dos 
sindicalistas de Rio Maria, Sul do Pará. Relatório produzido pelo Frei Henri Burin des Roziers, 
advogado da Comissão Pastoral da Terra. 
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República”, durante a gestão de José Sarney como presidente, garantiu a esses 

fazendeiros o suporte político e jurídico que eles precisavam para seguir impunes na 

organização e execução dos crimes que vitimaram centenas de camponeses na região 

mais conflituosa na luta pela terra no Brasil: A região da Guerrilha do Araguaia. 

 Após a criação do Comitê Rio Maria, as diversas articulações feitas, inclusive 

em outros países por meio da Human Rigths Watch e da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da OEA forçou as autoridades brasileiras a tomarem atitudes mais 

firmes a fim de conter os absurdos que aconteciam no Sul do Pará. Inclusive, no 

combate ao trabalho análogo ao de escravidão, hábito comum nas grandes fazendas, que 

importava mão de obra, principalmente de estados nordestinos e mantinha os 

trabalhadores reféns de dívidas absurdas criadas com o intuito de explorá-los a baixo 

custo. 

 Forçado a afastar-se de Rio Maria, devido às ameaças de morte, e por ser o 

próximo da lista, Padre Ricardo Rezende se dedicou a pesquisar essa anomalia que 

persistia até o final do século XX, e ainda prossegue por grandes fazendas do Sul do 

Pará e outras regiões brasileiras em pleno século XXI. Seu esforço rendeu uma pós-

graduação, cujo tema tornou-se uma tese de doutorado, transformada em livro176 que 

expõe toda a crueza dessa prática primitiva, com requintes de crueldades modernas. 

 
A utilização da mão de obra no sul do Pará foi feita por grandes empresas. 
Não foi feita por fazendeiros desinformados. Grandes empresas de capital 
financeiro industrial na área urbana que na área rural constituíram empresas 
rurais, empresas agropecuárias e estavam utilizando mão de obra escrava. 
Uma dessas fazendas, que foi denunciada em 1983, da primeira vez, foi a 
volkswagem do Brasil, que tinha uma fazenda chamada “Vale do Rio 
Cristalino’. E essa fazenda tinha em torno de mil trabalhadores retidos, 
quando três jovens escaparam e foram para o Mato Grosso (...) e 
denunciaram aqui em Brasília durante a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, com toda imprensa presente. 177 

 

                                                 
176 FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Pisando fora da própria sombra: A escravidão por dívida no Brasil 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2004. 

177 Depoimento do Padre Ricardo Rezende de Figueira, reproduzido pela TV Câmara, Programa Sempre 
um Papo. “Este Sempre um papo aborda uma das mais graves questões da vida brasileira, sob a ótica do 
Padre Ricardo Rezende, no lançamento do livro Pisando fora da própria sombra: a escravidão por dívida 
no Brasil Contemporâneo (Ed. Civilização Brasileira). O livro explora as várias nuances do trabalho 
escravo. De trabalhadores rurais a aliciadores da escravidão, passando por fazendeiros inescrupulosos, o 
autor ouve todos os implicados e permite a exposição das razões que fazem dessa e de outras áreas 
geográficas do Brasil zonas de abominação. Pisando fora da própria sombra traz, ainda, um encarte com 
imagens de João Roberto Ripper, um dos maiores fotógrafos de imagens humanas”. Exibido em 07 de 
agosto de 2004.  Disponível no You Tube:  
http://www.youtube.com/watch?v=RLDzOXWur4g&list=PLKwjWb1poO6q4IZuXjNgxSWLqdyXFtgL8
&index=3 
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A utilização desse tipo de mão de obra tornou-se facilitada pela inoperância das 

autoridades, com as absolutas concessões feitas a vários atos perniciosos praticados por 

fazendeiros ou por seus gerentes, e a conivência da Polícia Militar, que em muitos casos 

os ajudavam a “caçar” trabalhadores que se arriscavam a fugir, mas que eram 

perseguidos humilhados e em alguns casos assassinados.  

O argumento utilizado para explicar esses abusos e considerar a prática legal era 

de que esses indivíduos deviam altos valores aos seus patrões, dívidas abusivas geradas 

pela cobrança de preços altíssimos sobre itens necessários à vida dessas pessoas. 

Tornavam-se escravos de suas próprias dívidas. Estratégia, contudo, criada 

propositadamente com o intuito de forçá-los a um trabalho penoso, pelo qual não 

conseguia jamais contabilizar nenhum tipo de ganho, ficando reféns das perversidades 

dos capangas que controlavam essas fazendas.  

Essa foi mais uma das consequências cujas causas podem também ser 

encontradas nas condições pelas quais as políticas públicas foram implementadas na 

região Sul do Pará e em toda a região amazônica, seguindo-se as edições dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PND) I e II e o Programa de Integração da Amazônia 

(PIN), tornados nitidamente instrumentos para a atração de grandes proprietários e de 

empresas (principalmente a partir de 1975, quando se implementou o II PND logo após 

o final da Guerrilha do Araguaia), inclusive multinacionais, para ocuparem uma região 

onde não mais cabiam massas suspeitas de tentarem tornar a região área liberada para o 

comunismo. 

Muito embora na virada para o século XXI, principalmente com a ascensão de 

um governo de feições populares, com a eleição de Luis Inácio Lula da Silva, e as 

implementações de programas sociais178 voltados para comunidades mais pobres, a 

região tenha avançado na redução desses conflitos, permaneceu, contudo, as 

características geradas por essas políticas ali implantadas.  

A existência de grandes fazendas, boa parte delas pertencentes a prefeitos e 

parlamentares de outros Estados, numa prática que comprova as facilidades por se 

conseguir terras na região. “Os latifundiários possuem a maior parte dessas terras. Eles 

saem principalmente do Sul e Sudeste. Os Estados que compõem a Amazônia Legal são 

o principal alvo”, afirma o jornalista Alceu Luis Castilho, num trabalho de análise sobre 

                                                 
178 Destacam-se entre esses programas sociais o Bolsa Família e o Luz Para Todos, responsáveis por 
garantir um fortalecimento, mesmo que modesto, às economias dos lugares. 
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as declarações de imposto de renda dos políticos brasileiros que são proprietários de 

terras. (CASTILHO, 2012, p.37). 

Com essa situação, a região consolidou-se economicamente voltada para a 

pecuária extensiva, com grandes fazendas de criação de gado, e, embora alguns 

assentamentos tenham se consolidados nas áreas de posse antes litigiosas, em muitos 

casos a pressão dos grandes proprietários forçou os pequenos produtores a desfazerem-

se de suas terras, principalmente por não receberem assistência de órgãos rurais nem 

financiamentos para suas pequenas produções (FIGURAS 10, 11, 12 e 13).  

Os investimentos na agricultura familiar quando chegaram à região atingiram 

um pequeno percentual de sobreviventes, aqueles que conseguiram pela persistência 

continuarem trabalhando na terra. Os demais cederam às pressões, desfizeram-se de 

suas terras e deslocaram-se para as cidades da região, principalmente as maiores, 

conforme já abordado anteriormente. 

No entanto, também, engrossaram o contingente populacional daquelas cidades 

surgidas no meio desses conflitos, como Parauapebas, Redenção, Xinguara, Santana do 

Araguaia, São Geraldo do Araguaia e Conceição do Araguaia. Cidades com baixo 

desenvolvimento econômico, onde os programas sociais tornaram-se responsáveis por 

movimentar boa parte da economia dos lugares, cercadas por grandes empreendimentos 

rurais, cujos lucros são enviados para outras regiões, de origem de seus proprietários, 

sejam particulares ou grandes empresas, mantendo o forte desnível socioeconômico de 

uma região enredada nas malhas de uma história cujo enredo previa a sua libertação. 

O Sul do Pará, com a garra de uma grande população de migrantes, em sua 

maioria nordestinos, a simplicidade em seus viveres e a humildade na convivência com 

o outro, viveu por mais de três décadas um verdadeiro faroeste, e um poder que cresceu 

com base na violência, no preconceito e no sentimento conservador de que a terra não é 

dada para as pessoas mais simples, mas para os que com a brutalidade se colocam aptos 

a dominá-la e  fazê-la produzir.  

Mas, principalmente devido à crença neurastênica de que daquele chão sofrido e 

renitente pudessem surgir outros Osvaldões e outras Dinas, dispostos a libertar toda a 

região num levante comunista e decretar liberada uma área tida como de segurança 

nacional nas estratégias nacionalistas de um regime que já vivia os seus estertores. 

 Carregou no seu fim não somente a desmoralização pelas brutalidades 

praticadas contra presos, torturados e assassinados, mas também por ser responsável por 

tornar uma região apta a receber milhares de pessoas em condições de produzir e 
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melhorar suas vidas, em um ambiente marcado pelo poder criminoso das milícias de 

jagunços e pistoleiros, comandados por fazendeiros que construíram suas riquezas 

grilando terras e transformando homens e mulheres livres em escravos. Além de 

carregar em suas costas centenas de assassinatos de trabalhadores rurais, cujo único 

crime que cometeram foi o de lutarem abnegadamente pelo direito da posse da terra. 

Quanto ao Major Curió, responsável em parte pela construção dessa 

“neurastenia político-social”179, não sobreviveu politicamente para colher o resultado 

do que plantou. Sucumbiu ao enfrentamento com o governo militar, já na decadência do 

ouro em Serra Pelada, e passou ao ostracismo, não mais comandando o séquito de 

agentes que o tornou poderoso até meados da década de 1980.  

Mas o monitoramento à região permaneceu, com as mesmas práticas desses 

velhos arapongas até o ano de 2001 (CAMPOS FILHO, 2012, p.269), pelo que se tem 

notícia. Contudo, sua influência não desapareceu, e permanece em várias pequenas 

cidades da região um grupo de devotados bate-paus, que ele alimentou com seus 

poderes locais por todo esse tempo e se dedicam a ele não somente por gratidão, mas 

pelo temor que ele continua impondo até mesmo aos seus ex-sequazes, arquivos vivos 

das truculências por ele praticadas pelo tempo que manteve o seu poder.  

Acredita-se que sua última vítima tenha sido Raimundo Clarindo do 

Nascimento, conhecido por Cacaúbas. Um ex-mateiro das forças de repressão à 

Guerrilha, que se colocou à disposição do Grupo de Trabalho Araguaia, por meio de 

Paulo Fonteles Filho, para falar do que sabia sobre os desaparecimentos dos corpos dos 

guerrilheiros. Cacaúbas foi morto, estranhamente, no mês de junho de 2011, em 

Curionópolis, onde pouco tempo antes, Curió estivera presente em contato com outros 

ex-agentes.180 

 Embora decadente, Curió lutava com suas últimas forças para manter o controle 

sobre o território que construíra, muito mais nos últimos tempos como coveiro de 

sepulturas desconhecidas e de corpos desaparecidos, de guerrilheiros que ele ajudara a 

assassinar e de “formigas” e camponeses que ousaram desafiar seu poder e foram 

vítimas de suas neuroses e de seus crimes. 

                                                 
179 Expressão minha. 

180 Quem matou Raimundo Cacaúbas? Por Paulo Fonteles Filho. Acesso em 17.07.2013 
http://www.viomundo.com.br/denuncias/raimundo-foi-assassinado-no-araguaia-por-contar-o-que-
sabia.html 
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 Mas, a região do Araguaia, dos bravos e idealistas combatentes guerrilheiros, 

dos Canutos, Expeditos, Fonteles e Josimos, a Amazônia do sonho coletivista adubada 

de sangue, prosseguiu em seu destino, livre do poder do Curió, mas submetida a uma 

estrutura fundiária que se espalha por todo o País, concentrando terras e riqueza nas 

mãos de poucos, distribuindo pobreza e miséria para muitos, fomentando conflitos e 

contradições que apontam aumento do desenvolvimento econômico do país em meio a 

enormes desigualdades sociais.  

Embora com milhares de vidas ceifadas, a certeza permanece, somente a 

Reforma Agrária será capaz de levar paz ao campo e distribuir rendas. Espera-se que o 

sonho daqueles mártires na luta pela terra se concretize, e que seus sangues e suas vidas 

não tenham sido ceifadas em vão. 
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4. UM RESUMO CONCLUSIVO E AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1 – A INFLUÊNCIA DA GUERRILHA E AS TRANSFORMAÇÕES DE UMA 
REGIÃO DE CONFLITOS 

 

A região que analisamos, e pretendemos prosseguir nas pesquisas, é muito 

complexa. Essa complexidade foi acentuada em decorrência do conflito guerrilheiro, e 

aí se encontra exatamente o centro do nosso estudo, ou seja, como a partir desse conflito 

se ampliaram as contradições nessa região, seguindo-se uma lógica determinada pela 

ditadura militar com a preocupação sobre um possível retorno de ações guerrilheiras. 

 Como vimos, o processo de surgimento do Movimento Guerrilheiro, conviveu 

com políticas adotadas pelos governos militares, e até mesmo anteriormente a eles, que 

visavam implementar medidas no sentido de ocupar a região.  

Essas políticas tiveram claramente objetivos geopolíticos, dentro da linha de 

preenchimento dos espaços vazios e de defesa de áreas estratégicas e do território, 

seguindo as formulações geopolíticas elaboradas por Golbery do Couto e Silva 

consubstanciadas na “doutrina de segurança nacional”.  

A Amazônia, um imenso espaço vazio, na concepção dos militares que 

conduziam a políticas de governo, precisava ser ocupada seguindo-se o que determinava 

o slogan “integrar para não entregar”, e garantir dessa forma proteção efetiva a um 

território extremamente rico do ponto de vista não somente da quantidade de terras a ser 

ocupadas, mas também, pela quantidade de recursos minerais que estavam sendo 

descobertos, que se sabiam existirem em larga escala. 

 Essa preocupação geopolítica advinha da Era Vargas, desde a Marcha para o 

Oeste e se consolidou com o governo de JK, a partir de seu plano de desenvolvimento, 

calcado no slogan “cinquenta anos em cinco”. A transferência da capital federal para o 

planalto central, e a necessidade dessa capital ser interligada por vias terrestres, 

rodoviárias, ligando todas as regiões do país fizeram parte desse projeto e tornou-se 

fundamental para a ligação centro-norte. Esse foi o projeto principal, trazer a capital 

para o centro do país, mas dando condições para que ela ficasse interligada com todas as 

regiões.  

Consequentemente, a construção da rodovia Belém-Brasília, assumiu um papel 

estratégico importante nessa ligação com o Norte que se consolidou com os governos 
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militares, principalmente com o asfaltamento em toda a sua extensão. E isso alterou 

significativamente a relação com o norte do país abrindo espaços para outros interesses, 

de grandes investidores, principalmente das regiões Sul e Sudeste, em decorrência da 

quantidade de terras ali existentes e da possibilidade que se criou com a valorização 

delas a partir da abertura dessas novas estradas.  

Posteriormente, a Transamazônica veio se somar a todos esses fatores seguindo-

se ao lema dos militares expresso numa frase do Médici no lançamento da construção 

dessa estrada: “uma terra sem homens, para homens sem terras”. Com essas garantias de 

infraestruturas rodoviárias que deveriam possibilitar a ocupação desses espaços vazios, 

teve início a uma mudança em termos de interesse em relação a essa enorme região, 

ocupada por uma vastidão de matas e florestas, que passou a ser cortada por vias 

rodoviárias cujas margens foram, até 100 quilômetros de cada lado, desapropriados para 

estabelecimento de projetos de assentamentos e agrovilas, que terminaram não se 

efetivando, mas faziam parte dos objetivos que constavam nos planejamentos, no 

sentido de garantir a ocupação dos espaços vazios amazônicos. Era o que estava contido 

no I PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). 

Destacamos duas questões. A primeira, que esses planos de desenvolvimento, 

que prometiam infraestruturas rodoviárias para atender a objetivo de ocupar a região, 

seguiam uma preocupação estratégica das elaborações geopolíticas dentro da 

necessidade de atender a preocupação com a segurança nacional. Principalmente nessas 

fronteiras importantes. E a Amazônia sempre foi vista como uma fronteira estratégica e 

extremamente importante. 

A segunda questão diz respeito às circunstâncias em que essas condições foram  

divulgadas para a população de outros estados, de que havia uma frente se abrindo para 

ocupação, para beneficiar uma população nordestina que vivia sendo castigada pela 

seca. A quantidade de pessoas oriundas dos estados nordestinos que se deslocaram foi 

muito grande, principalmente do Maranhão e do Piauí. Mas, não somente do Nordeste.  

Essa população passou a ocupar, dentro da forma tradicional, esses espaços 

vazios, abrindo roças, construindo lugares para habitar, em moradias de pau-a-pique, 

com condições precárias, dentro da mata, onde era feito um descampado. Essas pessoas 

ocuparam as terras sem preocupação de providenciar uma regularização.  

Procuramos entender o sentimento dessas pessoas, numa região praticamente 

desabitada, e as concepções que elas carregavam, de que a ocupação da terra lhes 

garantiria automaticamente o direito à propriedade, na medida em que estavam ali 
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preparando-a, e passando a produzir. Esse sentimento de pertencimento a partir da 

apropriação e a despreocupação com a legalidade, com o registro dessas terras, tornou-

se um dos fatores que mais causou problemas para esses camponeses, que perderam 

essas terras em função exatamente de outras ações que foram desenvolvidas por 

grileiros, falsos “proprietários de terras” que vieram com objetivos bem mais 

ambiciosos.  

Esses novos “pioneiros” passaram a acumular grandes extensões de terras e a 

utilizar de estratégias desleais, ou seja, a falsificação de documentos com a 

cumplicidade dos cartórios e das entidades que deveriam garantir a propriedade legal da 

terra.  Faziam, assim, com que houvesse uma aparente legalidade na apropriação de 

terras que já estavam sendo ocupadas por camponeses que não tiveram essas 

preocupações em legalizá-las. Terras essas que eram, em sua grande maioria, de 

propriedades do Estado. 

Para os posseiros não importavam documentos, mas sim ocupar a terra prepará-

la para a lida, e fazê-la produzir. Não tinham donos até então. Mas, a perspectiva de 

mudanças nos planos em relação à região, principalmente com a descoberta de ouro em 

Serra Pelada, atraiu interesses de grandes empresários, banqueiros, empresas nacionais e 

multinacionais. Isso gerou um processo crescente de grilagem de terras.  Os conflitos 

foram surgindo de forma latente, e gradativamente se tornando de extrema beligerância.  

Novos personagens entraram para ocupar enormes extensões de terras. Foram 

grandes proprietários que vieram de outras regiões, como São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná etc. Além disso, o governo militar sem considerar o fato de boa parte dessas 

terras estarem ocupadas por antigos migrantes, passou a conceder o direito de 

propriedade, de grandes  extensões territoriais. Milhares de alqueires já haviam sido 

doados para a Fundação Brasil Central desde a Marcha para o Oeste. Essa entidade foi 

criada com esse fim, mas acabou por acumular atividades em diversos setores da 

economia.  

No esgotamento de suas atribuições, principalmente na Amazônia, as terras que 

estavam sob o seu controle foram transferidas, ilegalmente, para muitos outros grandes 

proprietários, empresas, bancos, grandes corporações que tinham sede principalmente 

no Estado de São Paulo. 

Os camponeses que ocupavam essas terras foram obrigados a abandoná-las, 

porque esses outros, agora tidos como “legítimos” proprietários, apresentavam suas 

documentações griladas, ou de doações feitas pelo governo militar ou do Estado do 
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Pará. Assim, abriu-se o caminho para a intensificação dos conflitos. Na medida em que 

o Estado legalizou essas terras, criou essa confusão e atendeu à ambição daqueles que 

foram para a região para tomar conta dessas imensidões de terras. A corda estourou do 

lado mais fraco. E os camponeses passaram a serem as maiores vítimas desse processo. 

Passou a existir uma situação institucional que pendia para o lado dos grandes 

fazendeiros, até porque eles e as grandes empresas que adquiriam essas terras, 

mantinham fortes ligações com a estrutura política vigente, em suas três dimensões 

(municipal, estadual e federal), e apoiavam o regime militar, ou seja, criou-se por conta 

desse processo de concessão de terras e de desconsideração com a ocupação que já 

existia antes, uma tensão muito forte acentuada a partir de 1976, cujo ápice se deu em 

1985.  

No entanto, em meio à essas distorções, e em seu início, ainda no começo da 

década de 1970, ao mesmo tempo em que essa política adotada pelo regime militar foi 

sendo executada com a implementação do I PND, gradativamente estava sendo 

preparado o Movimento Guerrilheiro.  

Ali mesmo, na região sul do Pará a concentração de militantes que preparavam 

um Movimento Guerrilheiro e ocupavam as terras da mesma maneira como 

tradicionalmente os camponeses faziam. Eventualmente compravam posses, ou mesmo 

ocupavam terras devolutas ou improdutivas, como os demais migrantes. A intenção era 

justamente parecerem migrantes, mas, claro, suas presenças ali tinham outros objetivos. 

Quando aconteceu a Guerrilha, até o seu final, passaram a existir duas tensões: a 

de ocupação de terras pelos camponeses, da doação dessas terras e das grilagens de 

alguns fazendeiros, e por outro lado, em função da existência de um Movimento 

Guerrilheiro que ocorreu em uma das áreas consideradas prioritárias em termos de 

preocupações geoestratégicas pelo regime militar. Foi a partir disso que houve a 

alteração nas políticas de ocupação. Já não mais a tentativa de atrair mais migrantes.  

O governo, preocupado pelo acontecimento da Guerrilha, intensificou o processo 

de concessão de terras a grandes empresas e praticamente toda a estrutura jurídico-

militar foi utilizada para garantir que as decisões a serem tomadas não abrissem espaços 

para que o movimento camponês se fortalecesse e, consequentemente, atraísse um 

número maior de posseiros, e quiçá (essa passou ser uma nova preocupação) pudesse 

também atrair novos militantes que viessem a organizar novos movimentos 

guerrilheiros. Muito embora por trás disso tudo existisse um argumento mais geral, de 

atrair esses grandes empreendimentos como forma de ampliar a capacidade de 



264 
 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro, conforme exposto no II PND, diante da crise 

internacional que crescia naquele momento. 

Os governos militares passaram a ter também uma preocupação redobrada com a 

igreja católica, em função do trabalho feito através das CEBs, Comunidades Eclesiais de 

Base, e posteriormente com a criação da Comissão Pastoral da Terra. Tanto as CEBs, 

como a CPT, se dedicaram a prestar assistência política e jurídica à luta dos camponeses 

e começaram a incomodar o regime militar, tornando-se alvos dos agentes da 

comunidade de informação.  

As ações desses setores da igreja começaram a fazer com que a preocupação em 

relação à possibilidade de acontecer novos movimentos guerrilheiros fosse se 

ampliando e isso levou a tomada de decisões que beneficiaram os grandes fazendeiros, e 

as grandes empresas, para não dar espaço principalmente para essa organização mais 

forte e unida dos camponeses, com o intuito de impedir qualquer possibilidade de 

fortalecimento de movimentos que pudessem fugir do controle e garantir uma nova 

ascensão de ações guerrilheiras.  

 

4.2 – O PODER PARAMILITAR DE CURIÓ E O SURGIMENTO DAS MILÍCIAS 
DA UDR 

 

Esse comportamento foi se constituindo numa política de Estado, gerando uma 

forte determinação por parte dos militares. Nesse ponto se fortaleceu um velho 

personagem, central nessa articulação, ou seja, aquele que tornou-se responsável por 

garantir que a ordem não fugisse do controle. Não com a preocupação de conter os 

muitos assassinatos que estavam acontecendo ali e que precisassem ser combatidos. 

Mas, para manter a ordem no sentido daquilo que era preciso garantir dentro dos 

interesses e objetivos dos militares.  

A figura do Major Curió passou a ter um destaque muito grande, e ele organizou 

em torno de si um forte aparato, que contou com o claro apoio do governo militar e teve 

a seu serviço uma quantidade considerável de agentes, tanto do CIE quanto do SNI, que 

se deslocavam frequentemente para aquela região e agiam, às vezes, de forma sorrateira, 

às vezes de forma aberta, como foi no caso do sequestro do padre Nicola Arponi. 

 Visavam não só intimidar, mas dar garantias de que as decisões que estavam 

sendo tomadas atendessem os objetivos estratégicos e impedisse a organização do 

movimento sindical, da igreja, e notadamente aquele que poderia trazer de volta o poder 
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do PCdoB, isso aí bem identificado nas lideranças de vários dos ex-presidentes dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais de Rio Maria. Principalmente de Rio Maria, por ter 

sido criado nesse município o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Por esse motivo, 

suas lideranças foram sistematicamente assassinadas, assim como do ex-deputado e 

advogado da CPT, Paulo Fonteles, que lhes davam assessoria.  

Dirigente desse partido e com forte atuação na região, também foi morto por 

pistoleiros em emboscada, logo após uma fracassada tentativa de eleição à Assembleia 

Nacional Constituinte. Há elementos, nesse assassinato que dão indicação da ingerência 

do Serviço Nacional de Informação em sua execução, mas que até hoje não foi 

solucionado. 

A ação do Curió ocorreu extensivamente a partir da área onde aconteceu a 

Guerrilha, até Conceição do Araguaia, que era naquele momento o grande município 

daquela região. Um município com uma grande extensão territorial que abrangia desde 

a sede, Conceição do Araguaia até São Geraldo. Na década de 1980 outros municípios 

foram criados, a partir de seu desmembramento, atendendo a diversos interesses dos 

fazendeiros e de várias empresas. Rio Maria, Xinguara, Pau D’Arco, São Félix do 

Xingu, São Geraldo, Redenção são municípios criados em decorrência da divisão dessa 

grande extensão que era o município de Conceição do Araguaia.  

As ações do Curió se estenderam a todo esse perímetro, formando o que eu 

identifiquei como o “território de poder do Curió”, que logo depois se ampliou em 

extensão, em direção a Serra Pelada. Essa ampliação se deu quando foi descoberto ouro 

e aquela se tornou uma área disputadíssima, com a presença de dezenas de milhares de 

pessoas que para ali se deslocaram.   

Curió, já havia antes assumido a condição de grande comandante do GETAT (na 

verdade ele não era da diretoria, mas dava o suporte militar pelo CIE/SNI às ações desse 

órgão). Efetivamente era quem ditava suas ações, inclusive porque esse órgão era ligado 

ao Conselho de Segurança Nacional. O GETAT tornou-se um instrumento para tentar 

resolver os conflitos pela posse da terra, e passou a assumir esse papel a partir de 1980, 

como consequência do conflito ocorrido na região dos Perdidos (antiga Caianos, área de 

atuação dos guerrilheiros).  

Depois do GETAT o Major Curió assumiu o controle sobre Serra Pelada, 

tornando-se interventor no Sindicato dos Garimpeiros, passando, nessa circunstância, a 

contar com um aparato muito maior de ex-agentes, que constituíram o seu braço 

armado, fortalecendo o controle militar de toda aquela área.  
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O centro passou a ser Serra Pelada, mas todos aqueles municípios que compõem 

essa região estudada contaram, permanentemente, com a presença de pessoas vinculadas 

ao poder do Curió, e a ser não somente informantes, mas também a agir politicamente e 

militarmente, intimidando as pessoas, que temiam o seu poder.  

Alguns de seus agentes, inclusive, se elegeram prefeitos em algumas cidades, 

como no caso específico de Brejo Grande (com o objetivo de proteger uma área dentro 

daquele município onde haveria um cemitério clandestino, para onde teriam sido 

levados corpos de guerrilheiros em uma primeira “operação limpeza” para eliminar 

vestígios). E ele próprio se tornou prefeito da cidade recém criada, a 30 quilômetros do 

garimpo de Serra Pelada, que levou o seu nome, Curionópolis. 

O desenvolvimento da pesquisa foi, gradativamente, comprovando aquilo que 

era a hipótese principal levantada. Como consequência da Guerrilha consolidou-se um 

poder paramilitar, comandado pelo Major Curió, o principal responsável pela repressão 

final àquele conflito e a execução de muitos prisioneiros, que permaneceu na região e 

em vários momentos assumiu diversos papéis, sempre obedecendo ao comando do 

regime militar, mas se fortalecendo por meio de relatórios onde ele se encarregava de 

acentuar o grau de conflito e de possibilidade de retorno de movimentos guerrilheiros, 

para que o seu poder fosse sempre crescente.  

Diferente da maioria das abordagens existentes, nossa pesquisa teve como foco 

principal mostrar que, muito embora existisse uma estratégia geopolítica para aquele 

aquela fronteira, o acontecimento da Guerrilha do Araguaia alterou substancialmente a 

preocupação de seus formuladores. Ela passou a ter outro viés, além da ocupação desses 

espaços, que com o II PND se caracterizou pelo apoio às grandes propriedades. Já não 

mais com a atração de migrantes, mas de contê-los e sufocar os movimentos 

camponeses, vistos como possíveis focos de atividades guerrilheiras.  

Outro fator importante que destacamos, embora este já bastante analisado. Com 

o fim do regime militar surgiu uma nova organização forte, poderosa, ligada aos 

grandes latifundiários, incontrolável, e que abertamente passou a pregar o assassinato 

das lideranças camponesas.  

Nessa transição do fim da ditadura militar para um governo civil, mas com um 

governo ainda fragilizado embora com discussões frenéticas e importantes, e que diziam 

também respeito àqueles conflitos que estavam acontecendo ali, no caso específico da 

luta pela reforma agrária, levou ao surgimento da União Democrática Ruralista (UDR). 

Sua democracia funcionava somente no momento de decisão de seus membros 
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fazendeiros, sobre a definição quanto a liderança que deveria ser executada após a 

contratação de pistoleiros. Tal fato levou a quantidade de assassinatos a números 

absurdos, tornando aquela uma das regiões mais perigosas do mundo. De tal forma que 

foram realizados leilões públicos com o intuito nítido de garantir a aquisição de armas e 

a formação de milícias armadas para “proteger” suas propriedades. 

O Plano Nacional de Reforma Agrária do governo Sarney, se por um lado 

aumentou a animosidade e levou ao fortalecimento dessa nova organização paramilitar,  

por outro lado, ele não cumpriu o papel a que se propôs. Não houve efetivamente 

nenhum passo no sentido de fazer com que a reforma agrária acontecesse, ou seja, 

mesmo com o fim do regime militar, se manteve uma estrutura paramilitar naquela 

região, permaneceu o poder do Curió, que de Serra Pelada continuou comandando e 

tendo influência nesses municípios (que cresceu com a sua eleição à deputado federal, 

sendo o mais votado na região). 

 Por outro lado, com o surgimento da UDR formou-se uma nova estrutura que 

tinha uma forte ligação com inúmeros políticos, sendo que muitos deles eram 

proprietários de terras, grileiros ali na região, prefeitos, deputados estaduais e federais, o 

que mostra o quanto a situação foi se degradando cada vez mais, com o lado mais fraco, 

os camponeses, sendo permanentemente fragilizado.  

 

4.3 – O OURO DE SERRA PELADA E A ESTRATÉGIA DE CONTENÇÃO DO 
PROSELITISMO COMUNISTA. 

 

 Com o início dos nossos estudos, foi possível perceber a necessidade de analisar 

um elemento que não aparentava ter relação com que pretendíamos pesquisar. Serra 

Pelada. Mas, identificamos ali uma espécie de quartel-general para as ações do Major 

Curió. E compreendemos que a intervenção militar naquele imenso garimpo tinha mais 

do que o objetivo de controlar a produção do ouro. A estratégia era evitar que aquela 

imensa população de garimpeiros pudesse ser envolvida politicamente pelo 

“proselitismo comunista”. 

No começo da década de 1980 se intensificou a quantidade de pessoas que 

chegavam a Serra Pelada. Inclusive, muitos daqueles que eram desalojados de suas 

terras, ali mesmo nas proximidades. Buscavam oportunidades nos garimpos. Quando foi 

descoberto ouro em Serra Pelada, em 1980, até 1983, houve uma forte corrida a esse 

gigantesco garimpo. E esse processo coincidiu com o aumento do número de 
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ocupações, e com as transformações que estavam acontecendo a partir dos projetos do 

governo federal (II PND), da atração dos grandes investimentos. 

A mão de obra que se formou naquela região a partir da política de atração de 

migrantes, e depois sendo expulsas da terra, se deslocou para Serra Pelada. 

Posteriormente, com o esgotamento da lavra manual em Serra Pelada, e as medidas 

tomadas pelo governo federal para a mecanização, ou seja, o fechamento mesmo de 

serra pelada para o garimpo manual, uma quantidade de mão de obra, mais exponencial, 

ficou disponível. Boa parte dessas pessoas voltou para suas regiões de origem, outra 

parte foi em busca de ocupar terras naquela mesma região do Sul do Pará.  

Passou a ocorrer uma situação inversa. Muitos dos que se deslocaram para a 

região como forma de garimpar em Serra Pelada, engrossaram o número de sem-terras, 

alguns, inclusive sem-tetos, que passaram a inchar as principais cidades daquela região. 

Curionópolis esvaziou-se, mas outras cidades tiveram um crescimento populacional a 

partir de então: Parauapebas, Xinguara, Rio Maria, São Felix do Xingu, Conceição do 

Araguaia, São Geraldo, São Domingos e, principalmente, Marabá.  

Essa região, de meados da década de 1980 em diante começou a receber esse 

número de antigos garimpeiros, que outrora eram também antigos camponeses. Eles 

passaram a se dedicar à procura por um pedaço de terra, e engrossaram o contingente 

daqueles que estavam exatamente procurando ocupar terras em grandes áreas de posses 

e em fazendas improdutivas, muitas delas antigas terras devolutas, que passaram 

posteriormente por um processo de grilagem e a ser disputadas por antigos posseiros e 

“novos” fazendeiros. O período de 1984 até 1990, registra o auge do crescimento do 

número de ocupação de terras e, também, o número de pessoas assassinadas.  

Como consequência também dessa situação ampliou-se o número de pistoleiros 

na região, e de milícias organizadas por fazendeiros. E tanto alguns desses pistoleiros 

como os que compunham essas milícias, eram antigos moradores da região de Serra 

Pelada.  

O número de ocupação foi crescendo como consequência do trabalho da 

Comissão Pastoral da Terra e a organização do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST).  Inegavelmente houve uma relação entre esse processo de adensamento de 

Serra Pelada, esvaziamento de mão de obra, crescimento do trabalho escravo, e depois 

de 1984 o fluxo inverso.  

O esvaziamento de Serra Pelada, a ampliação do número de ocupação e de 

posses, a estruturação das milícias pelos fazendeiros, o surgimento da UDR, o inchaço 
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das periferias das cidades, por conta do abandono de dezenas de milhares de antigos 

garimpeiros, que já não tinham mais o que fazer em Serra Pelada e passaram a vagar, ou 

em busca de terras naquela região ou em busca de outros garimpos, mas sem jamais 

encontrar o mesmo resultado que encontravam em Serra Pelada. Conforme 

demonstramos, boa parte dos mortos e feridos no massacre de Eldorado do Carajás era 

de antigos garimpeiros de Serra Pelada. 

Por esse motivo, tornou-se necessário fazer essa relação entre: ocupação de 

terras – Serra Pelada –– fim do garimpo de Serra Pelada – ampliação da disputa pela 

terra – crescimento da pistolagem – aumento do número de assassinatos na luta pela 

terra e também o crescimento do trabalho escravo, que passou a ser um elemento muito 

forte ali em função da escassez da mão de obra. 

 

4.4. – A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DOS ÓRGÃOS DE INFORMAÇÕES 
SOBRE A ATUAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA E DO PARTIDO COMUNISTA DO 
BRASIL DEPOIS DA GUERRILHA DO ARAGUAIA 

 

Tivemos acesso a um grande número de documentos e procuramos fazer uma 

análise criteriosa, utilizando-o como suporte para construção das evidências que 

determinavam a existência de políticas implementadas com a preocupação estratégica 

da defesa da segurança nacional. 

Esses documentos transmitem essa preocupação, e identificam que o movimento 

camponês ergueu-se de novo com a ajuda dos comunistas, com muitas de suas 

lideranças tornando-se membros do partido que comandou a Guerrilha.  

Também, os padres, que tinham na Teologia da Libertação o seu instrumento de 

evangelização e catequização, passaram a ser vistos como comunistas, e fez-se essa 

vinculação, até pelas próprias relações que esses religiosos tinham com as lideranças 

sindicais, que eram também comunistas, muito embora mantivessem suas crenças 

religiosas e participassem das reuniões das CEBs, inclusive com alguns sendo agentes 

pastorais. Eram relações amistosas, de amizades, de solidariedade, mas fizeram com que 

eles fossem vistos aos olhos dos militares, como comunistas, e alguns deles vão ter o 

mesmo fim de algumas lideranças sindicais e comunistas. 

A partir de 1976, os órgãos de repressão identificaram uma reunião do Partido 

Comunista do Brasil, que ocorreria na região da Lapa, em São Paulo. Suspeita-se que 

essa reunião teria sido “entregue” a esses órgãos por um dos dirigentes, que participou 

daquela reunião, Jover Teles. O fato é que praticamente todos os dirigentes do Partido 
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foram presos logo depois do seu final, com cada um deles sendo seguido no rumo que 

tinham tomado.  

No entanto, conforme eu já fiz referência no meu livro (CAMPOS FILHO, 

2012), resultado da dissertação de mestrado, era objetivo dos militares encontrar e 

executar dois dos comandantes que estiveram presentes na Guerrilha do Araguaia, 

Ângelo Arroio e João Amazonas. Nesta reunião, por um acaso, uma decisão de última 

hora, Amazonas não participou dela, teve que fazer uma viagem ao exterior para 

representar o Partido, informação que os órgãos de repressão não possuíam.   

O acesso aos documentos que esses órgãos repressivos encontraram na Lapa, e 

na época se apropriaram e não divulgaram, nos permitiram descobrir que de fato havia 

toda uma discussão da direção do Partido mantendo ainda uma compreensão de que a 

estratégia adotada na Guerrilha do Araguaia havia sido correta.  

Muito embora existissem divergências quanto a atuação dos comunistas na 

Guerrilha do Araguaia, fato que já tratei no eu primeiro trabalho (op. cit.), do ponto de 

vista mais geral, da direção do partido, permanecia a compreensão, a concepção, de que 

era preciso definir e  organizar áreas, para que elas pudessem ser preparadas com o 

objetivo de, envolvendo camponeses em regiões de lutas populares, principalmente de 

disputas pela terra, retomar ações no sentido de deflagrar no campo novos movimentos 

de resistência à ditadura militar.  

Dentro dessa estratégia a aliança deveria ser feita com os clérigos e missionários 

católicos, da chamada “Igreja progressista”, ligados ao Movimento Eclesial de Base, 

naquele momento com um trabalho muito forte, originado de um movimento interno da 

igreja católica, chamado Teologia da Libertação, que visava agregar a pregação cristã 

incorporando-a a luta dos camponeses contra a pobreza e na defesa da “terra de 

trabalho” em oposição à “terra de negócios”.  

Vários locais no sudeste, nordeste, mas principalmente no norte, e ali na mesma 

região, ampliada, onde aconteceu a Guerrilha do Araguaia, eram destacados como 

importantes para que fosse desenvolvida a luta de massas que confrontasse a ditadura 

militar. A análise desses documentos e dos relatos feitos nessas reuniões, bem como o 

que estava contido em relatórios do Centro de Informações do Exército (assinados pelo 

Major Curió), ao qual também tivemos acesso, deixa claro, e procuramos enfatizar isso 

em nossa abordagem, que o regime militar passou a ter conhecimento de que os 

comunistas mantinham a mesma estratégia, apesar da eliminação dos guerrilheiros no 

Araguaia. E identificavam, dentre outras, essa região como sendo a que devia ser 
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priorizada, em função do crescente conflito de terras que ali estava acontecendo: a 

Amazônia paraense, ou o Bico do Papagaio, uma parte do Tocantins, do Maranhão e, 

principalmente, o Sul do Pará. 

Toda a conclusão feita pelos órgãos repressivos foi de que a estratégia do PCdoB 

persistia, ou seja, havia uma doutrina para condução de Guerrilhas, junto com um plano 

estratégico que estava sendo preparado, de atuação, destacando-se como alvos os 

estados de Maranhão, Pará, Goiás e Mato Grosso. E outras áreas que porventura 

surgissem seriam áreas de apoio secundárias.  

Essa possibilidade de retomada da luta armada iria depender da organização do 

Partido nessa área, do apoio da população, a médio ou longo prazo, da conscientização 

do povo e dos fatores que pudessem unir a população contra o governo e as forças 

armadas.  

Foi essa a conclusão dos órgãos de informação, do que se pode analisar com o 

acesso aos documentos apreendidos pelo Centro de Informação do Exército, que seria 

determinante na alteração da política implantada pelos militares através do II PND, e 

também do Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA), e do PIN (Plano de 

Integração Nacional).  

A apreensão desses documentos fez aumentar a preocupação sobre a atuação dos 

comunistas, o que levou o governo militar a refazer seu Plano Nacional de 

Desenvolvimento. Mas, em nenhum momento desde o final da Guerrilha até a 

elaboração do II PND, aquela região deixou de estar permanentemente ocupada pelos 

agentes do CIE e SNI. Seja com seus próprios agentes, ou por meio da ação de pessoas 

que participaram do movimento de repressão à Guerrilha, antigos guias, bate-paus, até 

mesmo fazendeiros.  

Dos mais diversos tipos de informantes, que passaram a ter uma relação de 

cumplicidade com os órgãos de informação, e consequentemente isso dava a essas 

pessoas uma sensação de poder, que os faziam agir também de forma intimidatória com 

a população, inclusive acima da própria lei, conforme os relatos dos moradores das 

cidades da região que procurei inserir no trabalho. 

Esse período, após a descoberta desses documentos sigilosos do PCdoB, 

portanto, foi marcado pela elaboração de novas ações por parte do governo militar. Já 

não serviam mais aquelas políticas anteriores, que garantiam uma ocupação, até certo 

ponto desordenada, que possibilitou que milhares de pessoas se tornassem posseiros, e 
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fossem ocupar terras naquela região, em sua maior parte devolutas, ou ligadas à órgãos 

do Estado, tanto a Fundação Brasil Central ou ao Instituto de Terras do Pará (ITERPA).  

O II PND visou estabelecer uma espécie de bloqueio para as políticas preparadas 

pelo PCdoB, de ocupação, e não só em relação a esse Partido, mas também a um novo 

elemento que naquele momento também precisava ser combatido, tido como 

guerrilheiro, como subversivo e aliado do PCdoB no apoio à luta dos camponeses: os 

seguidores da Teologia da Libertação. 

Todo esse processo nesse período foi intensificado a partir de violentos conflitos 

que levaram a um número de mortos maior do que aconteceu na Guerrilha do Araguaia. 

Passaram a acontecer violentas expulsões dos posseiros de terras onde já viviam há 

anos, a contratação de pistoleiros de milícias privadas, de antigos policiais ou até 

mesmo por policiais da ativa que dividiam seu tempo entre ser polícia e agir como 

capangas de alguns fazendeiros que haviam se beneficiado com concessões de terras, 

através de legalizações fraudulentas.  

A ação dos pistoleiros eram extremamente cruéis em muitos casos, até mesmo 

com degolas e outros requintes de crueldades na prática dos assassinatos, eliminação 

sumária de lideranças sindicais, padres, advogados, parlamentares, e ações também, 

senão de assassinatos, mas de ameaças morais, de torturas psicológicas, de agressões 

sexuais contra mulheres e também camponeses de forma geral. 

Esse foi um período em que aumentou o número de pessoas mortas, com o 

crescimento de assassinatos que ultrapassou o período do regime militar e persistiu nos 

anos seguintes, já de governos civis, mas em meio a uma forte polarização em torno das 

discussões na Assembleia Nacional Constituinte, em torno do tema da Reforma Agrária.  

O sul do Pará transformou-se em um verdadeiro farwest, uma terra onde a lei era 

determinada pelos grandes fazendeiros-grileiros, pelos cartéis que eles formavam para 

definir assassinatos e contratar pistoleiros, acobertados por órgãos oficiais, pelo 

judiciário, por delegados, policiais militares, com a conivência de prefeitos e políticos, 

boa parte deles também fazendeiros.  

A causa de toda essa violência decorria da ambição por uma região que se 

acreditava ser extremamente rica, mas também pelas políticas adotadas pelos governos 

militares. Os objetivos foram alterados substancialmente em função do temor de 

acontecer uma nova Guerrilha. Falava mas alto as concepções construídas ao longo dos 

anos de existência da ditadura militar, bem como da relação anterior a ela da Escola 

Superior de Guerra com os EUA, quando se fortaleceram os valores contidos na 
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Doutrina de Segurança Nacional. A preocupação com o inimigo interno, os comunistas, 

bem como os padres da igreja progressista assim também considerados, e citados como 

subversivos e terroristas, prevaleceu na determinação das políticas elaboradas a partir de 

1975. 

O PCdoB, de fato estava discutindo ampliar a atuação naquela região, os 

documentos encontrados comprovam isso, mas houve uma alimentação desproporcional 

desse temor. Primeiro porque toda a cúpula do partido foi presa o que criou dificuldades 

para implementar esse planejamento, naturalmente. Em segundo lugar porque se tornou 

uma política de interesses de quem permanecia na região executando as ordens de 

limpeza, exercendo um controle político-militar, e agindo em toda aquela região, desde 

Marabá, Parauapebas, o que vai ser depois Serra Pelada, descendo até São Geraldo e 

atingindo Conceição do Araguaia.  

Esse domínio todo estava nas mãos do Major Curió, com seus agentes, 

informantes e bate-paus, e ele passou a alimentar a compreensão de que isso deveria ser 

permanente, daí a razão dos relatórios serem produzidos com muitos exageros, com o 

intuito de que esse poder paramilitar fosse cada vez mais reforçado a partir de 

determinações do regime militar, naquele momento em meio à enormes divergências 

internas, divididas entre a necessidade pela crise que afetava o Brasil e o mundo, e entre 

grupos mais sectários que desejavam ampliar o poder ditatorial.  

Havia um interesse que se mantivesse essa situação aparente, da preocupação 

com o retorno da Guerrilha, e toda a política que foi adotada no segundo PND. A 

estratégia militar, geopolítica, se somava à constituição de uma fronteira sob o comando 

do Major Curió, fortemente guardada por um aparato ora paramilitar, ora oficial. 

Apoiando a linha dura, mas afável com o governo oficial, esse personagem transitou 

segundo suas estratégias de ampliação de seu poder, o que o levou a se constituir numa 

destacada liderança na região, elegendo-se deputado federal e prefeito da cidade que 

incorporou seu nome, Curionópolis, como consequência do controle que ele 

estabeleceu, escorado nas determinações da ditadura, sobre dezenas de milhares de 

garimpeiros de Serra Pelada. 

 

4.5 – ENFIM... 

 

Essas foram, em linhas gerais, o caminho seguido. Procuramos estruturar os 

capítulos, as partes dentro de cada um desses capítulos, garantindo que a redação tivesse 
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a linearidade e fosse coerente com o que estava sendo proposto para a identificação das 

hipóteses. Não foi possível nos aprofundar no processo de adentramento do Centro 

Norte, não era prioridade analisar a Marcha para o Oeste, tornaria o trabalho mais longo 

e, de certa forma, repetitivo se considerarmos já existirem muitos estudos sobre esse 

processo.  

Abordamos esse fato como uma necessidade para apontar o fio de uma história 

que desde a primeira década do século XX demonstrava haver uma preocupação 

estratégica com a ocupação de uma parte do país ainda pouco ocupada. Isso, 

naturalmente, trouxe consequências que influenciaram na história que estávamos 

pesquisando.  

Assim, como era preciso também fazer referência às ações do governo Juscelino, 

principalmente a partir da construção de vias rodoviárias que passaram a garantir o 

acesso a essa região. Dessa forma, estabelecemos o recorte temporal, a partir de 1975 

até o ano 2000, na virada do século, demonstrando quais as consequências de tudo isso 

nas mudanças dessa região, e a continuidade de alguns conflitos e assassinatos, mesmo 

na primeira década do século XXI.  

Os problemas, as tensões, persistem, continuam em essência, mas diferentes na 

forma. As razões são as mesmas, ou seja, as desigualdades existentes decorrem das 

políticas deliberadamente aplicadas a fim de fortalecer investimentos capitalistas, em 

suas nuances mais perversas e concentracionistas, conforme já acontecera nos 

primórdios do capitalismo, em suas origens, como fatores que garantiram a acumulação 

primitiva do capital.  

Embora a partir do governo Lula isso tenha diminuído consideravelmente, o 

último grande massacre foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 

Eldorado dos Carajás, sabe-se que a comunidade de informações manteve escritórios na 

cidade de Marabá, cujos agentes permanentemente percorriam a região estabelecendo 

contato com antigos bate-paus, que acompanharam os militares como guias no combate 

ao Movimento Guerrilheiro, ou seja, mesmo em tempos recentes, havia uma estrutura 

de vigilância seguindo-se os moldes do que aconteceu no período de maior repressão, de 

maior quantidade de assassinatos. Demonstrando o quanto era grande o “braço 

repressivo” da comunidade de informação naquela região. E que se tornou assim como 

consequência da Guerrilha do Araguaia. Mas que com o decorrer do tempo confundiu-

se com o banditismo praticado por pistoleiros, e com as falsificações de títulos que 

atribuíam a falsos donos terras sabidamente devolutas. 
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5. PÓS SCRIPTUM: DOS TEMPOS IDOS AO SUL DO PARÁ NOS DIAS DE 
HOJE 

 

Nos últimos anos, acompanhei o Grupo de Trabalho Araguaia (GTA), como 

historiador-ouvidor convidado, na atividade que cumpre uma exigência judicial de 

encontrar respostas sobre o paradeiro dos corpos dos guerrilheiros mortos durante o 

conflito guerrilheiro.181 Dessa forma, pude me reencontrar com uma região que tem sido 

objeto de minhas pesquisas desde 1992, quando lá estive pela primeira vez e cujo relato 

dessa aventura inseri no primeiro capítulo deste trabalho. 

Esse retorno, após dez anos distante da região, me possibilitou estabelecer um 

paralelo, na análise da paisagem, sobre o que eu vi em minhas primeiras incursões, e as 

transformações ocorridas nesse período, até o atual momento da minha participação no 

GTA e do retorno ao Sul do Pará, e ao Norte do Tocantins. Assim como todo o estudo 

que fiz para compreender as transformações políticas e geopolíticas, me debruçando 

sobre livros clássicos cujas pesquisas se deram, algumas delas, ainda no começo da 

década de 1960. 

VELHO (1972 e 1979); MARTINS (1991e 1981); IANNI (1981); mais 

recentemente PETIT (2003); e os relatos de FIGUEIRA (1986 e 2008); KOTSCHO 

(1981 e 1984), dentre outros, se somaram aos depoimentos de camponeses colhidos 

durante este tempo. Tudo isso me possibilitou acompanhar as mudanças ocorridas nessa 

região.  

De uma floresta densa e cobiçada pela quantidade de madeiras possíveis de 

serem extraídas, a um desmatamento descontrolado, mas incentivado pelas políticas de 

atração de grandes empreendimentos para a criação de gado, principalmente, as 

alterações nas paisagens faziam cumprir um destino diferente daquele pretendido pelos 

primeiros migrantes.  

As pequenas roças, a muito custos abertas em meio à mata, na procura pelos 

descampados que facilitassem o uso da coivara182 para preparar a terra para o plantio, 

foram se tornando um pesadelo, à medida em que apareciam “os donos” com seus 

títulos falsificados, mas “legalizados” oficialmente por meio da corrupção cartorial.  

                                                 
181 Ver CAMPOS FILHO, 2012, Cap. 7, Item 3: O Grupo de Trabalho Araguaia. P.276 

182 Prática primitiva adotada para preparar, consiste em fazer a derrubada das árvores e proceder à 
queimada para em seguida tornar o terreno apto para o plantio. 
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A transformação tomou, portanto, uma direção diferente da pretendida pelos 

milhares de migrantes que desde o começo da década de 1960 se deslocaram para a 

região. Mas não foi diferente da forma como se deu em todo o país o controle das terras 

devolutas desde o final do século XIX.  

Restou uma estrutura latifundiária, com grandes fazendas de gado, dominada por 

pecuaristas absenteístas, em sua maioria banqueiros, empresários, políticos, médicos, 

juízes, e uma mata devastada para este fim ou não, com uma enorme área transformada 

em pasto. O que fez, por exemplo, de São Félix do Xingu o segundo município com 

cabeças de gado do país, perdendo somente para Corumbá no Mato Grosso do Sul, por 

pequena diferença, fazendo do Pará o 5° maior produtor de gado do Brasil.  

 Não se pretendeu fazer justiça social com as políticas implementadas ao longo 

desses 40 anos. Nem com os PNDs impostos pelos militares, nem com a pretensa 

reforma agrária da Nova República, violentamente torpedeada pela UDR e sua 

sanguinária reação contra os camponeses pioneiros naquelas terras. 

 Milhares de trabalhadores rurais, estigmatizados e criminalizados em suas lutas, 

foram derrotados pelo poder oligárquico que secularmente dirige e domina a política e a 

economia dos grotões e sertões brasileiros. O Sul do Pará seguiu essa regra. E isso fez 

com que as pequenas localidades, transformadas em municípios com o intuito de 

atender aos interesses do grande proprietário rural, se transformassem rapidamente, com 

muitas delas ultrapassando até mesmo a antiga sede do município à qual pertencia. 

Como por exemplo, Redenção, antigamente distrito de Conceição do Araguaia e hoje a 

supera em mais de vinte mil habitantes. 

 Em todos eles foi possível perceber durante esses anos um forte crescimento 

populacional urbano, em contraposição a um esvaziamento crescente do campo com a 

redução das pequenas propriedades. O marcante, e perceptível aos nossos olhares, é a 

absoluta falta de planejamento urbano nesses municípios, com um crescimento 

desordenado em suas periferias com pequenos casebres, abrigando sempre um número 

grande de pessoas, em sua maioria crianças. 

 Houve uma mudança considerável, contudo, no ambiente dessas cidades, a partir 

do século XXI. Principalmente com um crescente incremento dos comércios locais e o 

surgimento de uma maior quantidade de casas de alvenaria. Mas nada que faça diminuir 

a percepção de que essa região sofreu uma síndrome do esquecimento do poder público 

estadual e federal por muito tempo.  
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E somente agora, com programas sociais como o Bolsa Família, o Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Luz para Todos, e em certa medida, mas 

ainda com pequenos investimentos,  com obras do Programa de Aceleração ao 

Crescimento, a região experimenta uma maior movimentação em suas economias.  

Mas, até então, os projetos voltados para ela, tanto no tocante à mineração, 

quanto, principalmente à produção agropecuária, sempre beneficiaram um número 

restrito de proprietários. Porém, isso não foi suficiente para consolidar a ambição do 

regime militar, de levar para aquela região o desenvolvimento do capitalismo a partir da 

integração com as demais regiões. 

 As cidades, em sua totalidade, são mal servidas dos serviços públicos, 

principalmente de saneamento básico e a concentração de renda é absurda, com a 

imensa maioria compondo a faixa daqueles que recebem até dois salários mínimos. Das 

estradas que cortam a região, somente um pequeno trecho da Transamazônica, a PA-150 

(de Marabá a Conceição do Araguaia) e a BR-153 (de São Geraldo à Transamazônica, 

após São Domingos), são asfaltadas. 

 Mesmo assim, com a precariedade sendo marcante, devido às péssimas 

condições de manutenção. À exceção, em termos de maiores investimentos, tem sido 

Marabá, cujo crescimento espetacular deve-se também, em grande parte, ao 

esvaziamento do campo, com a expulsão dos camponeses de suas terras, e do fim do 

garimpo manual em Serra Pelada.  

No entanto, a cidade se beneficiou também da proximidade com as terras onde 

se desenvolveu o projeto Grande Carajás, e com as atividades da mineradora Vale, 

tornando bem visível a imensa desigualdade social. Apesar da riqueza contrastar com as 

das demais cidades da região, também é uma cidade pouco servida por saneamento 

básico, muito embora durante esse período que a visitei foi possível perceber melhoras 

significativas, a partir de investimentos federais e uma melhor administração nos 

traçados urbanos. 

 O que pouco mudou na região é o perfil das pessoas, a característica de sempre 

tratar de forma aconchegante o estranho, procurando sempre serem gentis e agradáveis 

no trato com os visitantes. A simplicidade é a marca do nortista sul paraense, mesmo 

diante das maiores dificuldades e em condições de vida sofríveis.  

Da mesma forma, conforme retratei no primeiro capítulo, o apego ao lugar. A 

despeito dos mais jovens se verem atraídos pela cidade grande, percebe-se um forte 
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sentimento de pertencimento, o que é de se destacar pelas dificuldades de se morar em 

localidades tão distantes dos principais centros econômicos e das grandes metrópoles. 

 Naquelas pequenas cidades, as pessoas vivem o tempo lento, segundo Santos 

(1996), que se miram nas imagens e as veem como miragens, se deparam com todos os 

tipos de carências, e sonham com um futuro distante de suas realidades. Assim, ele 

conclui, quase poeticamente as relações que eles estabelecem com o lugar e conformam 

seus valores e suas culturas: 

 

A cultura popular tem suas raízes na terra e, que se vive, simboliza o homem 

e o seu entorno, encarna a vontade de enfrentar o futuro sem romper com o 

lugar, e de ali obter a continuidade, através da mudança. Seu quadro e seu 

limite são as relações profundas que se estabelecem entre o homem e o seu 

meio, mas seu alcance é o mundo. (SANTOS, 1996, p.262) 

 

 

 O outrora camponês do Sul do Pará, espalhado por novas e velhas localidades 

surgidas do enfrentamento com as injustiças praticadas por agentes públicos e grandes 

fazendeiros, viveu profundamente essa realidade de construir naquele meio outros 

espaços de convivências, baseados na lida da terra, no sentimento de solidariedade com 

o vizinho, no repartimento de suas pequenas riquezas, na distribuição de favores 

comunitários visando um bem comum fundado na pequena propriedade da terra.  

Eles não tinham aspirações comunistas, em seus mais arraigados valores 

ideológicos, mas os sentimentos eram semelhantes ao que pretendiam os comunistas e 

padres da teologia da libertação. Por esse motivo, as alianças eram quase que naturais, 

os objetivos se direcionavam para o fortalecimento dessas relações que tinham na posse 

da terra seu sonho mais pueril. 

 Foram tolhidos deste sonho, com raras exceções. Alguns persistem ainda na lida 

da terra, impulsionados agora pelo apoio à agricultura familiar. Mas, são os que 

sobraram, de um processo excludente e violento, onde nitidamente prevaleceu a lei do 

mais forte, a “justiça do Lobo”, na visão do padre Ricardo Rezende, em obra que citei 

no terceiro capítulo deste trabalho.  

Mesmo os “vitoriosos” na Guerra dos Perdidos, se viram depois pressionados 

pelos grandes fazendeiros, a intimidá-los e a exercer pressões com o intuito de ampliar 

suas propriedades. Quase todos daqueles que pegaram em armas para defender suas 
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posses as abandonaram nos anos seguintes, restando em 2013 poucos remanescentes 

daquela luta vivendo na localidade que conheceu o conflito, hoje Piçarra do Pará. 

 O que se pode dizer, muito embora seja preciso mais pesquisa que aborde com 

profundidade os últimos dez anos, é que as transformações surgidas nos últimos tempos, 

pouco se deve aos planos implementados pelos governos militares. A não ser a 

disseminação de inúmeras fazendas, onde antigamente vicejavam grandes árvores e 

enormes castanhais.  

As mudanças nas cidades são consequências de outros tempos, mas, 

seguramente, a miséria que as ronda e a enorme quantidade de antigos camponeses e 

garimpeiros que habitam suas periferias, decorrem da expulsão implacável por meio de 

mecanismos perversos numa brutal luta de classes, acentuada pela ideologia de 

Segurança Nacional, que marcou o povo pobre como de índole subversiva, e o 

transformou em inimigo interno, comunista, que desejava entregar a Amazônia à União 

Soviética, numa marcante cegueira ideológica, mais uma a caracterizar a geopolítica da 

ditadura militar, institucionalizada na Doutrina de Segurança Nacional.  

Como podemos ver nos dias de hoje, no comportamento beligerante dos EUA, 

ela é a permanente presença da guerra no cotidiano das relações políticas externas e 

internas, sempre à espera de conflitos que justifiquem suas obsessões conservadoras e o 

uso da violência preventiva militar.  

Depois da Guerrilha do Araguaia, outra guerra se disseminou na Amazônia 

paraense, mas ela fez parte de um mesmo conflito, e como sempre nos objetivos que a 

movia, o povo pobre sempre é vitimado e as consequências geram mais riquezas para as 

camadas abastadas e proprietárias dos meios de produção.  

Neste caso, persistindo como secularmente, a terra, como mecanismo de 

acumulação de uma riqueza que ainda se produzia lentamente, nos confins dos sertões 

amazônicos, numa região pouco lembrada pelo poder público, mas sempre objeto de 

cobiça dos donos do capital, nacional e internacional pela imensidão de riquezas que 

neles existem. 

 Há muito mais ainda o que se pesquisar, para compreendermos com 

profundidade as transformações ocorridas em uma região de conflitos: a Amazônia 

paraense. 
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ANEXOS 

A seguir imagens escaneadas dos documentos obtidos junto ao Arquivo 
Nacional, citados neste trabalho.  

Anexo 1 

Neste anexo documento analisa as atividades dos padres da Igreja Católica. Dois 
deles 
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Anexo 2 – Monitoramento das atividades do padre Josimo Tavares 
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Anexo 3 – Análise dos órgãos de informação sobre o clima de tensão na região 
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Anexo 4 – Monitoramento das atividades de lideranças do PCdoB 
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Anexo 5 – Análise dos documentos do PCdoB apreendidos na “Queda da Lapa” 
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Anexo 6 – Em 1986 agentes informam o ministro que o Movimento Guerrilheiro 
ressurgia no Araguaia. 
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Anexo 7 – Quadro demonstrativo do número de assassinatos e dos julgamentos dos 
criminosos e mandantes. O destaque é para os Estados onde ocorreram mais de 50 
casos. 
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Anexo 8 – Vista aérea da Serra das Andorinhas. Ao fundo o rio Araguaia. 

 

Foto: Tereza Sobreira – Ministério da Defesa 
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Anexo 9 – Travessia de barco no Rio Araguaia, entre Xambioá (TO) e São Geraldo do 
Araguaia (PA), durante atividade do Grupo de Trabalho Araguaia (2012) 

 

Foto: Tereza Sobreira – Ministério da Defesa 

 


